




هعبرالا هیلقعلا  رافسالا  یف هیلاعتملا  همکحلا 

: بتاک

يزاریش نیدلاردص  میهاربا  نب  دمحم 

: ۀعابطلا یف  ترشن 

یبرعلا ثارتلا  ءایحا  راد 

: رشانلا یمقر 

ۀیرتویبمکلا تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  زکرم 



سرهفلا
5سرهفلا

دلجملا 2 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  17همکحلا 

17هراشا

22هراشا

[ لوألا رفسلا  همتت  ]23

[ لوألا کلسملا  همتت  ]23

23هراشا

لوصف هیف  اهقحاول و  هیهاملا و  یف  هعبارلا  23هلحرملا 

هیهاملا یف  ( 1  ) 23لصف

یئزجلا یلکلا و  یف  ( 2  ) 30لصف

30هراشا

: بیقعت 37ثحب و 

نیعتلا ءاحنأ  یف  ( 3  ) 38لصف

عوضوملا عونلا و  نیب  هداملا و  سنجلا و  نیب  قرفلا  یف  ( 4  ) 39لصف

39هراشا

- 45هتکن

- 47هدئاف

سنجلا عم  هداحتا  هیفیک  یف  لصفب و  سیل  ام  لصفلا و  نیب  قرفلا  یف  لصفلا و  هفرعم  یف  ( 5  ) 48لصف

48هراشا

: لیصحت 49ثحب و 

لصفلاب سنجلا  موقت  هیفیک  یف  ( 6  ) 52لصف

52هراشا

هیبنت 53مهو و 

هداملاب هروصلا  نارتقا  قیقحت  یف  ( 7  ) 55لصف

55هراشا
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55هراشا

: هیشرع 58همکح 

هروصلا نم  لصفلا  هداملا و  نم  سنجلا  ذخأ  هیفیک  یف  ( 8  ) 60لصف

60هراشا

: هیقرشم 67هتکن 

: یلامجإ 68رکذ 

: یلیصفت 68رکذ 

هینوطالفألا لثملا  روصلا و  قیقحت  یف  ( 9  ) 69لصف

69هراشا

.هوجوب اهتابثإ  یلع  لدتسا  دق  76و 

تاحراطملا یف  هرکذ  ام  76لوألا 

تاقافتالا درجمب  هعقاو  ریغ  اهتدجو  اذه  انملاع  یف  هعقاولا  عاونألا  تلمأت  اذإ  کنأ  یناثلا  79هجولا 

سخألا فرشألا و  ناکمإ  هدعاق  ههج  نم  اهیلع  مهلالدتسا  ثلاثلا  81هجولا 

81هراشا

ءایشأ اهیف  نکل  هفاطللا  هدوجلا و  هیاغ  یف  اهنأ  کش  82و ال 

ءادجإلا دح  اهغولب  مدع  82اهنم 

ناویحلا تاذ  ءازجأ  نم  تناک  اذإ  ءاضعألا  نم  کلذ  ریغ  نیحانجلا و  نیلجرلا و  نأ  اهنم  83و 

روهظلا رونلا و  هقیقح  نم  هدنع  بابرألا  کلت  نأ  اهنم  84و 

: 85هیبنت

: لامکإ هیف  92لامجإ 

: کف 96هدقع و 

: يرانتسا 100حیولت 

: یلقع 101ظاقیإ 

: ینامحر 103ریونت 

امهقحاول هرثکلا و  هدحولا و  یف  هسماخلا  104هلحرملا 

104هراشا
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ریثکلا دحاولا و  یف  ( 1  ) 105لصف

دوجولا قیفر  هدحولا  نأ  105ملعا 

مسقنی هنإ ال  ثیح  نم  مسقنی  ام ال  دحاولا  106لوقنف 

: 110حیولت

: هیبنت 111مهو و 

: قیقحت 112کش و 

: 113هرانإ

اهلباقی ام  وهوهلا و  یف  ( 2  ) 115لصف

115هراشا

: یلیصحت 117هیبنت 

عنتمم نینثالا  داحتا  نأ  یف  ( 3  ) 120لصف

هرثکلا هدحولا و  ماکحأ  ضعب  یف  ( 4  ) 121لصف

لباقتلا یف  ( 5  ) 123لصف

اهنم لک  ماکحأ  لباقتلا و  فانصأ  نایب  یف  ( 6  ) 128لصف

- باجیإلا بلسلا و  بسحب  نوکی  ام  لباقتلا  هلمج  128نمف 

128هراشا

- بلسلا باجیإلا و  ماکحأ  نم  132و 

عقاولا یف  امهنع  عوضوملا  ولخ  مدع  امهماکحأ  نم  132و 

هروهشم تادحو  نامثب  طورشم  ایاضقلا  یف  هققحت  نأ  اضیأ  لباقتلا  اذه  ماکحأ  نم  133و 

فیاضتلا لباقت  لباقتلا  هلمج  نم  133و 

133هراشا

: هیبنت 134مهو و 

: قیقحت 140کش و 

مدعلا هکلملا و  نیلباقتملا  یف  دع  امم  141و 

: صلخم 143ثحب و 

- نیهجو نم  لاکشإ  انهاه  143و 
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نییدوجو امهالک  نوکی  نأ  مزلی  هریغ ال  سیئرلا و  خیشلا  هب  حرص  امک  قطنملا  حالطصا  یف  نیدضلا  نأ  143لوألا 

اضیأ يروهشملا  داضتلا  یف  طرش  فالخلا  هیاغ  نأ  144یناثلا 

: 145صلخم

: 146هتکن

ریثکلا دحاولا و  نیب  لباقتلا  یف  ( 7  ) 146لصف

146هراشا

هینابرلا مولعلا  نم  ریثکلا  دحاولا و  نیب  لباقتلا  147هیفیک 

ایتاذ الباقت  سیل  امهنیب  لباقتلا  نأ  نظ  نم  سانلا  نم  148و 

تاذلاب سیل  ریثکلا  دحاولا و  نیب  لباقتلا  نأ  معز  نم  مهنم  149و 

داضتلا باب  نم  تاذلاب  امهنیب  لباقتلا  نأ  يأر  نم  مهنم  150و 

: میوقت 150ثحب و 

لوصف هیف  لولعملا و  هلعلا و  یف  هسداسلا  151هلحرملا 

151هراشا

اهمیسقت هلعلا و  ریسفت  یف  ( 1  ) 152لصف

ناموهفم اهل  هلعلا  152لوقنف 

.هریثک تاطابترا  تابسانم و  اهنیب  دجوی  عبرألا  للعلا  هذه  نأ  ملعا  154مث 

رخآلل ببس  هیاغلا  لعافلا و  نم  دحاو  لک  نأ  154اهنم 

رخآ هجوب  يرخألل  ببس  هروصلا  هداملا و  نم  تادحو  لک  نأ  اهنم  155و 

رخآ ضعب  عم  دحتی  امم  للعلا  هذه  ضعب  نأ  اهنم  155و 

هتلع دوجو  دنع  لولعملا  دوجو  بوجو  یف  اهلولعم و  دوجو  دنع  هلعلا  دوجو  بوجو  یف  ( 2  ) 156لصف

156هراشا

: هلازإ 162مهو و 

لولعملا یلع  امدقتم  نوکی  له  هلعلا  عم  ام  نأ  یف  ( 3  ) 163لصف

تالولعملا للعلا و  یف  لسلستلا  رودلا و  لاطبإ  یف  ( 4  ) 166لصف

166هراشا

رودلا نالطب  167امأ 
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هریثک هوجولف  لسلستلا  هلاحتسا  نایب  امأ  169و 

ءافشلا تایهلإ  یف  خیشلا  هدافأ  ام  169لوألا 

قیبطتلا ناهرب  یناثلا  170و 

170هراشا

نیهجوب هیلع  ضرتعا  170و 

لیلدلا لصأ  ضقن  170امهدحأ 

امهعاطقنا مزل  يرخألا  نم  صقنأ  تناک  اذإ  نیتلمجلا  يدحإ  نأب  هلئاقلا  همدقملا  ضقن  امهیناث  171و 

: هرکذت 174دییأت و 

هضحم هلع  یلإ  یهتنی  نأ  ریغ  نم  اهتالولعم  للعلا و  تلسلست  ول  اهنأ  ثلاثلا  177و 

177هراشا

: قیقحت 182مده و 

فیاضتلا ناهرب  188عبارلا 

قبس امم  ذخأملا  بیرق  189سماخلا 

تایثیحلا ناهرب  189سداسلا 

هیهانتم ریغ  هلمج  لب  هلسلس  تدجو  ول  190عباسلا 

بترتلا ناهرب  191نماثلا 

یبارافلل رصخألا  دسألا  ناهربلا  192عساتلا 

192رشاعلا

: 193هرصبت

اهلک للعلا  یهانت  یلع  هلالدلا  یف  ( 5  ) 195لصف

هیهانتم اهلک  هوجولا  نم  للعلا  نأ  یلع  تلد  هروکذملا  195نیهاربلا 

: 197هیاده

: لح 199دقع و 

: هیقرشم 201همکح 

العاف الباق و  نوکی  نأ  زوجی  له  طیسبلا  نأ  یف  ( 6  ) 202لصف

اقلطم هعانتما  ءامکحلا  نم  202روهشملا 
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هسفن نع  رثأتی  یشلاف ء ال  رثأتلا  لاعفنالا و  ینعمب  ناک  نإ  لوبقلا  نأ  قیقحتلا  202و 

- ناتجح العاف  الباق و  دحاولا  نوک  عانتما  یف  هب  کسمتلا  عقو  يذلا  203و 

نارثأ لعفلا  لوبقلا و  نأ  203امهادحإ 

ناکمإلاب هلوبقم  یلإ  لباقلا  هبسن  نأ  هیناثلا  205هجحلا 

ءایشألا ثودحل  يدابم  نوکی  دق  تاروصتلا  نأ  یف  ( 7  ) 208لصف

208هراشا

رومأ هیلع  لدی  يذلا  209و 

نیدضلل هحلاص  ناویحلا  یف  لب  ناسنإلا  یف  یتلا  هکرحملا  هوقلا  نأ  209لوألا 

اهتاروصت یه  اهتاکرح  يدابم  نأ  تایکلفلا  ثحابم  یف  یجیس ء  209یناثلا 

عناملا مدع  دنع  انلعف  انمزع  هباتکلا و  اندرأ  اذإ  انأ  انسوفن  نم  دهاشن  انأ  209ثلاثلا 

حصی امبر  هنإف  هحصلل  همهوت  مکحتسا  اذإ  ضیرملا  نأ  210عبارلا 

: لح 211هدقع و 

هیلک هیهام  هل  و  یئزج - وهف  دوجولا  یف  لخدی  وأ  لخد  ام  لک  لوقی  نأ  211لئاقل 

نیبرض یلع  یئزجلا  نأ  هلح  211و 

اهلولعم نم  يوقأ  یه  له  هلعلا  نأ  یف  ( 8  ) 212لصف

212هراشا

اهلولعم نم  اهتاذل  يوقأ  یه  هرثؤملا  هلعلا  نأب  همکاح  213ههادبلا 

رانلاب هباذملا  تازلفلا  لاحب  داریإلا  امأ  214و 

هعم نوکی  بکرملا  یشلل ء  هماتلا  هلعلا  نأب  مهلوق  حصی  فیک  هنأ  یف  ( 9  ) 215لصف

هتس رومأ  یه  عبرألا و  للعلا  نیب  هکرتشم  ماکحأ  یف  ( 10  ) 217لصف

217هراشا

ضرعلاب تاذلاب و  اهنوک  217امهدحأ 

دعبلا برقلا و  اهیناث  218و 

مومعلا صوصخلا و  اهثلاث  219و 

یئزجلا یلکلا و  اهعبار  219و 

بکرملا طیسبلا و  اهسماخ  219و 
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لعفلا هوقلا و  اهسداس  220و 

ءازجأ نم  هبکرم  هلع  طیسبلا  یشلل ء  نوکی  نأ  زوجی  له  هنأ  یف  ( 11  ) 220لصف

هعانتما قحلا  ءالضفلا و  نم  ریثک  هزوج  220دق 

: یشرع قیقحت  225مهو و 

یلصألا اهناکمإ  یلع  هیقاب  نیطرشلا  نع  رظنلا  عطق  دنع  عنتمی و  اهمدع  طرشب  اهدوجو و  بجی  هلماکلا  اهتلع  روضح  طرشب  نکمملا  هیهام  ( 12  ) 229لصف

عبطلاب هیعم  امهنیب  نیئیشل  هلع  نوکی  الصأ ال  هیف  بیکرت  يذلا ال  طیسبلا  نأ  یف  ( 13  ) 231لصف

231هراشا

: هلازإ 233کش و 

هریثک للع  یلإ  دنتسی  له  دحاولا  لولعملا  نأ  یف  ( 14  ) 236لصف

236هراشا

یصخشلا دحاولا  237امأ 

یعونلا دحاولا  امأ  238و 

هلعافلا هلعلا  ماکحأ  یف  ( 15  ) 239لصف

اهلولعم عم  یهف  هیضتقم  هلع  لک  نأ  تملع  239دق 

ضرعلاب نوکی  دق  جالعلل و  بیبطلا  لثم  تاذلاب  نوکی  دق  اضیأ  لعافلا  239و 

: هیبنت 241مهو و 

: یهیبنت 243لیثمت 

: حیولت 243رکذ و 

: هراشإ 246بیقعت و 

هتس لعافلا  فانصأ  هیلیصفت : 247هدافإ 

247هراشا

هعیبطلاب ام  247لوألا 

رسقلاب ام  یناثلا  249و 

ربجلاب ام  ثلاثلا  250و 

دصقلاب نوکی  ام  عبارلا  251و 

ریخلا هجوب  هملع  هلعف  عبتی  يذلا  وه  سماخلا  251و 
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هلیعافأ دوجول  اببس  هتاذ  نیع  وه  يذلا  هتاذب  هملع  نوکی  يذلا  وه  سداسلا  251و 

ملعاف لعافلا  ماسقأ  تملع  252اذإف 

: 253لیثمت

كاکفنالا امهنیب  روصتی  ثیحب ال  ماتلا  لعافلا  تاذ  مزاول  نم  لولعملا  نأ  یف  ( 16  ) 254لصف

اهماسقأ هیرصنعلا و  هلعلا  یف  ( 17  ) 257لصف

هیرصنعلا هلعلا  باقلأ  یف  ( 18  ) 259لصف

هروصلا یلإ  یلویهلا  قوش  لاح  یف  ( 19  ) 260لصف

260هراشا

: لیصحت 261بیقعت و 

261هراشا

.الیصأت ادیهمت و  اهرکذت  نم  ماقملا  اذه  قیقحتل  دب  ال  263لوصأ -

هینیع هدحاو  هقیقح  دوجولا  نأ  نم  هانیب  ام  اهنم  263لوألاف 

صاخلا اهدوجو  یه  هیهام  لک  هقیقح  نأ  یناثلا  لصألا  263و 

هیلإ قوشتم  قوشعم و  رثؤم و  قالطإلا  یلع  دوجولا  نأ  ثلاثلا  لصألا  264و 

هجوب لصاح  ریغ  هجوب  لصاح  وه  ام  لامک  بلط  وه  قوشلا  ینعم  نأ  عبارلا  لصألا  265و 

یلوألا یلویهلا  یف  قوشلا  تابثإ  267امأ 

نیتلسلس یصقألا  ریخلا  ماتلا و  لامکلا  نع  تادوجولا  هصقانلا  تاوذلا  هرصاقلا  تانکمملا  یف  هلصاحلا  قاوشألل  نأ  ملعا  271مث 

هروصلا هعیبطلا و  نیب  قرفلا  هیروصلا و  هلعلا  یف  ( 20  ) 274لصف

هروصلا 274امأ 

هعیبطلا هروصلا و  نیب  قرفلا  امأ  274و 

اهیف لیق  ام  هیاغلا و  یف  ( 21  ) 278لصف

فازجلا ثبعلا و  قافتالا و  هیاغلا و  یف  لوقلا  لیصفت  یف  ( 22  ) 278لصف

278هراشا

هل امهیاغ  تابثإ  ثبعلا و  یف  لوألا  279ثحبملا 

قافتالا یف  یناثلا  281ثحبملا 

هیرایتخالا لاعفألا  تایاغ  یف  ثلاثلا  287ثحبملا 
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287هراشا

[ هیاغلا مدعب  لئاقلا  ججح  ]288

یعادلا لاطبإ  یف  ثبشتلا  288اهنم 

هفص هحجرم  هدارإلا  نوک  نأ  نم  رم  ام  اهنم  288و 

لعفلا لبق  هققحتم  هدارإلا  نأب  مهلوق  نم  اضیأ  قبس  ام  اهنم  289و 

[ مهججح نع   ] باوجلا 290و 

: هیبنت 292مهو و 

هیاهن یلإ  هبقاعتملا ال  تانئاکلا  هیاغ  یف  عبارلا  293ثحبملا 

ریخلا هیاغلا و  نیب  قرفلا  یف  ( 23  ) 295لصف

دوجلا ریخلا و  نیب  قرفلا  یف  ( 24  ) 297لصف

297هراشا

: لیصحت 298بیقعت و 

: تاحازإ 308كوکش و 

308هراشا

: هرصبت 313هدایز 

: 314بینذت

ماقملا اذه  یف  ایابخلا  نم  یش ء  راهظإ  لولعملا و  هلعلا و  یف  مالکلا  همتت  یف  ( 25  ) 315لصف

315هراشا

: مارم بیرقتل  مالک  324لقن 

هیضاملا ثحابملا  نم  یمظعلا  هیاغلا  يوصقلا و  هیغبلا  وه  امع  فشکلا  یف  ( 26  ) 329لصف

329هراشا

: کف 331هدقع و 

فاضملا سنج  یف  هلخاد  بجاولا - هقیقح  نوکی  نأ  تررق  ام  یلع  مزلی  لوقی  نأ  لئاقل  331و 

هنع کفلا  یف  331لوقنف 

: 335هیبنت

: هیلکلا بتارملا  یف  هللا  لهأ  تاحلطصم  ضعب  یلإ  340هراشإ 
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: ناکمإلا بوجولا و  لاح  یلإ  341هراشإ 

: هقیرطلا هذه  یف  ضرعلا  رهوجلا و  لاح  یلإ  342هراشإ 

: ماکحإ 345تیبثت و 

هیناکمإلا قئاقحلا  یف  رثکتلا  تابثإ  یف  ( 27  ) 348لصف

348هراشا

.هفلتخم ماکحأ  اهل  هیلقع  تاظحالم  351انهاه 

لمجملا هجولا  یلع  نکمملا  تاذ  هظحالم  351لوألا 

دودحلا نم  دح  بتارملا و  نم  هبترمب  صصخت  نیعت و  ریغ  نم  اقلطم  ادوجوم  اهنوک  هظحالم  یناثلا  351و 

دوجولا هعیبط  نع  هکفنملا  اهنیعت  سفن  هظحالم  ثلاثلا  352و 

هصاخلا قئاقحلا  هنیعتملا و  تادوجوملا  یف  دوجولا  هقیقح  نایرس  هیفیک  یف  ( 28  ) 358لصف

بتارم ثالث  هیدوجوملا  یف  ءایشألل  نأ  358ملعا 

هریغب هدوجو  قلعتی  يذلا ال  فرصلا  دوجولا  358اهیلوأ 

هریغب قلعتملا  دوجوملا  هیناثلا  358هبترملا 

قلطملا طسبنملا  دوجولا  وه  هثلاثلا  359هبترملا 

: هابتشا 361عفر 

قحلا دوجولا  نم  أشنی  ام  لوأ  یف  ( 29  ) 362لصف

362هراشا

: یسیدقت 364هیبنت 

اهتایهام نایعأ  بسحب  تانکمملا  هیمدع  یلع  صیصنتلا  یف  ( 30  ) 370لصف

370هراشا

.تاقبط ثالث  یلع  ثیدحلا  نآرقلا و  تاهباشتم  مهف  یف  374سانلا 

ملعلا یف  نوخسارلا  یلوألا  374هقبطلا 

نییمالسإلا ءامکحلا  نم  نویرهاظلا  ءاملعلا و  نم  یلقعلا  رظنلا  لهأ  مه  هیناثلا و  هقبطلا  375و 

همسجملا هلبانحلا و  مه  هثلاثلا و  هقبطلا  375و 

: هیبنت 376مهو و 

یقیقحلا دوجولا  نع  رورشلا  تاهج  یفن  یلإ  هراشإلا  یف  ( 31  ) 378لصف
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هیتاذلا اهتیریخ  یفانی  هجو ال  یلع  دوجولا  هعیبطل  تافآلا  رورشلا و  قوحل  هیفیک  یف  رخآ  لیبس  نم  مالکلا  فنأتسی  هیف  ( 32  ) 383لصف

اهیلع هلإلا  یلجتل  یلاجم  اهیف و  قحلا  روهظل  ایارم  تانکمملا  نوک  هیفیک  یف  ( 33  ) 387لصف

387هراشا

: 394عیرفت

: 394بیقعت

: رخآ 395بیقعت 

: یلامجإ 398رکذ 

ءایشألا نم  یش ء  هتقیقح  نم  جرخی  هقیقحلا ال  مات  تاذلا  ینادرف  دوجولا  بجاو  نأ  یلع  ناهربلا  نم  رخآ  طمن  رکذ  یف  ( 34  ) 399لصف

دوجولل هیتاذلا  بابسألا  نم  سیل  امهنم  یشف ء  نامزلاب  لعفلا  یلع  همدقتم  تناک  نإ  هوقلا و  اذک  رم و  امک  دوجولا  یلع  امدقتم  ناک  نإ  ناکمإلا و  نأ  یف  ( 35  ) 404لصف

عضولا هکراشمب  الإ  لعفت  ام  لعفت  هینامسجلا ال  يوقلا  نأ  یف  ( 36  ) 409لصف

هیلولعملا هیلعلل و  حلصی  هدحو  دوجولا  نأ  یف  ( 37  ) 412لصف

هیلع مدعلا  مدقت  لعفلا  یف  طرتشی  هنأ ال  یف  ( 38  ) 415لصف

415هراشا

.هریثک 416نیهارب 

امئاد هناکمإ  سیل  وأ  امئاد  دوجولا  نکمم  نوکی  نأ  امإ  ملاعلا  نأ  416لوألا 

قباسلا مدعلا  یلإ  جاتحملا  رخآ  418ناهرب 

اهئاقب اهرارمتسا و  لاح  یف  یهف  ترمتسا  تدجو و  اذإ  ثداوحلا  نأ  رخآ  418ناهرب 

لاحلا یف  دوجوم  هنأل  نوکی  نأ  امإ  هلعلا  یلإ  لولعملا  راقتفا  رخآ  419ناهرب 

مزاول تافص و  یلاعت  بجاولل  رخآ  420ناهرب 

اهل تالولعم  تایهاملا  مزاول  رخآ  421ناهرب 

دوجولا بجاو  دوجوم  وه  ثیح  نم  هدوجو  رابتعا  لاح  یشلا ء  نأ  رخآ  421ناهرب 

رثؤملا عم  یقبت  نأ ال  دب و  هجاحلا ال  ههج  رخآ  422ناهرب 

.هیهاو تاکسمتم  مهلف  لصألا  کلذل  نوفلاخملا  امأ  422و 

لاحم لصاحلا  لیصحت  دوجوملا و  داجیإ  نأ  422اهنم 

سکعلا نم  یلوأ  رخآلا  یلإ  امهدحأ  جایتحا  نکی  مل  نیمیدق  نیدوجوم  انضرف  ول  هنأ  اهنم  423و 

راتخم لعاف  ملاعلا  دجوم  نأ  تبث  دق  اهنم  423و 
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هعطقنم ریغ  هیرود  هکرح  یلإ  رقتفی  ینامز  ثداح  لک  ثودح  نأ  یف  ( 39  ) 424لصف

زکرم 430فیرعت 
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دلجملا 2 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  همکحلا 

هراشا

.ق 1050-979 میهاربا ، نب  دمحم  يزاریش ، نیدلاردص  هسانشرس : 

.يزاریشلادمحم نیدلاردص  فلوم  هعبرالا / هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  همکحلا  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

 - 13 یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  توریب : رشن :  تاصخشم 

.ج يرهاظ :  تاصخشم 

.یبرع تشاددای : 

.مراهچ رفس  زا  مود  ءزج  ساسا  رب  یسیونتسرهف  تشاددای : 

.موس پاچ  ، 1 .ج تشاددای : 

.م 1981 : 2 .چ ، 2 .ج تشاددای : 

.م 1981 : 3 .چ ، 2 .ج تشاددای : 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  392 ؛ [ - 391  ] .ص همانباتک : تشاددای : 

نرق 14 ات  یمیدق  نوتم  یمالسا --  هفسلف  عوضوم : 

یمالسا هفسلف  عوضوم : 

BBR1083/ص4ح8 1300ي هرگنک :  يدنب  هدر 

189/1 ییوید :  يدنب  هدر 

3341076 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

یلامجا یفرعم  ***

ای اردـص  ـالم  هـب  فورعم  یفوتم 1050ق ،)  ) يزاریـش دـمحم  نیدـلاردص  فیلأت  هعبرـألا ،» هیلقعلا  رافـسألا  یف  هیلاـعتملا  همکحلا  »
.تسا یبرع  نابز  هب  هیلاعتم ) تمکح   ) ییاردص هفسلف  لماک  هرود  نیهلأتملاردص ،

سردم یلع  اقآ  ییابطابط ، همالع  يراوزبس ، میکح  ياه  هقیلعت  ندوزفا  اب  هتشذگ ، ياه  پاچ  حیحصت  زا  سپ  باتک ، زا  هخسن  نیا 
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.تسا هتشون  همدقم  باتک  نیا  رب  یفوتم 1383ق )  ) رفظم اضردمحم  همالع  .تسا  هدیسر  پاچ  هب  نارگید  يزونز و 

راتخاس ***

دلج هن  رد  هک  تسا  رفس  رب 4  لمتشم  رثا  نتم  .تسا  هدمآ  فلؤم  نیرـشان و  رفظم ، اضردمحم  ملق  هب  همدقم  هس  باتک ، يادتبا  رد 
هحفص ردص  رد  .تسا  هدش  نایب  یلوصف  رب  لمتشم  باب » ای  فقوم  نف ، هلحرم ،  » دنچ نمض  رد  رافسا  زا  کیره  .تسا  هدش  میظنت 
هقیلعت باتک  زا  یـشخب  رب  اهنت  دیتاسا  زا  یخرب  .تسا  هدـش  رکذ  گرزب  هفـسالف  زا  يدادـعت  ياه  هقیلعت  نآ  لیذ  رد  رافـسا و  نتم 

(. هحفص ث نیرشان ، همدقم   ) دنا هدز  هقیلعت  سفن  رفس  رب  اهنت  يوجاوخ  لیعامسا  دمحم  یلوم  سردم و  یلع  اقآ  ًالثم  دنا ؛ هدز 

نوتم رد  یئاشم ، نوتم  فالخرب  .دراد  یـساسا  توافت  یقارـشا  یئاشم و  یفـسلف  راـثآ  راـتخاس  اـب  هیلاـعتم ، تمکح  بتک  راـتخاس 
تایعیبط هب  يزیرگ  راصتخا  هب  رافـسا  مجنپ  دـلج  رد  اردـص  الم  هچرگا  .دوش  یمن  ثحب  تایعیبط  تایـضایر و  زا  هیلاـعتم  تمکح 

زا شیپ  .تسا  هدـیدرگ  حرط  دوـجو  یلک  بتارم  زا  ثحب  تبـسانم  هب  ًافرـص  هکلب  لقتـسم ، وـحن  هب  هن  ثحاـبم  نیا  اـما  تسا ، هدز 
هب تایهلا  ثحابم  هب  هدرک و  ادج  تایعیبط  زا  ار  نآ  يو  اما  داد ، یم  لیکـشت  ار  تایعیبط  ثحابم  زا  یئزج  سفن  ثحبم  اردصالم ،
يا همدـقم  هباثم  هب  نآ  تادـلجم  همه  ییوگ  هک  تسا  نانچ  باتک  نیا  رد  یفـسلف  ثحاـبم  ریـس  .تسا  هتخاـس  قحلم  صخا  ینعم 

دنراد صاصتخا  داعم »  » و سفنلا » هفرعم   » ثحبم ود  هب  بیترت  هب  هک  دنا  هدش  هتفرگ  رظن  رد  مهن  متـشه و  ینعی  رخآ ؛ دلج  ود  يارب 
(. ص213-214 اضر ، هدازدمحم ، )

اوتحم شرازگ  ***

نیرت گرزب  زا  ار  اردـص  الم  يو  .تسا  هتخادرپ  هدنـسیون  یملع  هاگیاج  فیـصوت  هب  ادـتبا  باـتک  رب  شا  همدـقم  رد  رفظم  همـالع 
نرق هس  رد  یهلا  یفسلف  بتکم  لوا  هجرد  سّردم  وا  .دبای  روهظ  وا  دننام  يا  هنازرف  ات  درذگب  دیاب  اه  نرق  هک  هتسناد  یهلا  هفـسالف 
دیدج میدق و  هفسلف  بتک  یمامت  سأر  رد  ار  رافسا  باتک  سپس  يو  هحفـص ب .) رفظم ، همدقم  ك.ر :  ) تسا هعیـش  دالب  رد  ریخا 
باتک نآ  تارابع  زا  هتفرگرب  هدرک ، فیلأت  نآ  زا  سپ  هک  يا  هلاسر  ای  یباتک  ره  هکارچ  تسا ؛ هتـسناد  وا  تافیلأت  یماـمت  رداـم  و 
تـسا هداد  حیـضوت  هلحرم  هس  رد  ار  شا  یگدنز  هتخادرپ و  اردص  لاح  حرـش  رکذ  هب  همادا  رد  ز .)»  » و ب »  » هحفـص نامه ،  ) تسا

(. ز هحفص د -  نامه ، )

چیه رد  اردص  الم  .تسا  نیهلأتملاردص  اردص و  الم  هب  روهشم  يزاریش ، دمحم  نیدلاردص  یفـسلف  ماظن  ناونع  هیلاعتم ،» تمکح  »
مهم يراذـگ  مان  رد  ار  نآ  هکلب  هدربن ، راک  هب  دوخ  یفـسلف  ماظن  هب  هراشا  يارب  ار  يرگید  مان  نینچمه  مان و  نیا  شراـثآ  زا  کـی 

وا زا  سپ  هک  زین ، باتک  نیا  اما  .تسا  هدرب  راـک  هب  هعبرـألا » هیلقعلا  رافـسألا  یف  هیلاـعتملا  همکحلا  ، » شا یفـسلف  بوتکم  رثا  نیرت 
هدافتسا .دنک  یم  دای  هیلاعتملا  همکحلا  مان  اب  نآ  زا  یسک  رتمک  تسا و  فورعم  هعبرا » رافسا   » هب هدش ، هتخانـش  وا  رثا  نیرتروهـشم 
دهاوشلا  » باتک رد  اردص  الم  هک  تسا  ینتفگ  .تسا  هدش  لوادـتم  يو ، یفـسلف  ماظن  هب  هراشا  يارب  ًافرـص  وا ، زا  دـعب  ریبعت  نیا  زا 

نیدـلا لالج  دیـس  رظن  هب  .تسا  هدرک  دای  زین  هیلاعتملا » همکحلا   » مان هب  دوخ  رگید  باتک  زا  هعبرـألا » رافـسألا   » رب هوـالع  هیبوبرلا ،»
(. ص774 همطاف ، انف ، ك.ر :  ) تسا هیسدقلا » لئاسملا   » مامتان باتک  نامه  ریخا  باتک  ینایتشآ ،
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: تسا هدرب  هرهب  عبنم  هنوگ  ود  زا  دوخ  یفسلف  ماظن  سیسأت  رد  وا  هک  تفایرد  ناوت  یم  اردص  الم  راثآ  یسررب  هعلاطم و  اب 

نآ هب  لقع  دیرجت  سفن و  بیذهت  هدهاجم و  ددـم  هب  هدـیمان و  ینابر  تاماهلا  وا  هک  يزیچ  نامه  ینعی  ینطاب ؛ یناحور و  عبنم  . 1
؛ تسا هتفای  تسد 

هجوت هتکن  نیا  هب  دیاب  عبانم  زا  مسق  نیا  یسررب  رد  .تسا  هدش  رگ  هولج  خیرات  رد  هچنآ  یخیرات و  انعم  کی  هب  يرهاظ و  عبانم  . 2
ًالماک ًامیقتـسم و  اهنآ  همه  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  ًاموزل  هیلاعتم  تمکح  يریگ  لکـش  شیادـیپ و  رد  اهنآ  ریثأـت  زا  دارم  هک  تشاد 

زا سپ  هک  دراد  یم  راهظا  وا  یثیدح ، ینآرق و  عبانم  يانثتـسا  هب  ور ، نیازا  .دـنا  هدوب  رثؤم  اردـص  الم  هشیدـنا  اب  قفاوم  یقایـس  رد 
ریبعت هب  هاگ  هتخادرپ و  اهنآ  شور  راکفا و  هرسان  زا  هرس  دقن  یسررب و  هب  شنارـصاعم ، ناینیـشیپ و  راثآ  تدمزارد  عیـسو و  هعلاطم 

، یلـصا رـصانع  داوم و  هلزنم  هب  زین  عبانم  زا  رگید  یخرب  .تسا  هدرک  تردابم  اهنآ  زا  عافد  يزاسزاب و  هاگنآ  بیرخت و  هب  وا ، دوخ 
: ك.ر  ) دندش هدافتـسا  هیلاعتم  تمکح  نداهن  ناینب  رد  دنتفرگ و  دوخ  هب  يدیدج  تروص  اردص  الم  صاخ  تالمأت  اه و  هشیدنا  اب 

(. ص775 نامه ،

هک یلئاسم  زا  یخرب  لح  يارب  دـیدج  ياه  هار  هضرع  یکی ، درک : یـسررب  ناوت  یم  هبنج  ود  زا  ار  هیلاـعتم  تمکح  ياـه  يروآون 
هک اجنآ  زا  .اهنآ  هرابرد  يزادرپ  هیرظن  دـیدج و  لئاسم  حرط  يرگید ، تسا و  هدوب  هعزانم  نآ  هرابرد  ناملـسم  نادنمـشیدنا  ناـیم 

بتکم نیا  يدابم  ینابم و  عقاو  رد  هک  ار  نآ  ياه  يروآون  عبطلاب  دـهد ، یم  لیکـشت  دوجو  ملع  ار  هیلاعتم  تمکح  ناینب  اـنبریز و 
دوجو و زین  یفـسلف  ياه  متـسیس  ریاـس  نیزاـغآ  هطقن  هچرگ  .تسج  دـیاب  نآ  اـب  طـبترم  لـئاسم  دوجو و  لوح  دـنور ، یم  رامـشب 

یب لومـش  تعـسو و  همه  نیا  اـب  دوجو  هک  دـش  حرطم  شـسرپ  نیا  ییاردـص  ماـظن  رد  راـب  نیتسخن  يارب  اـما  تسا ، نآ  تخاـنش 
خـساپ دوجو  تلاصا  هیرظن  .درادـن  یتلاصا  تینیع و  نهذ  زا  جراخ  هک  دـشاب  فرـص  موهفم  کی  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  شریظن 

یم ار  لوق  نیا  زین  شناوریپ  انیـس و  نبا  دـننام  وا  زا  شیپ  يامکح  نانخـس  لالخ  رد  هک  تسا  شـسرپ  نیا  هب  اردـص  ـالم  هنارکتبم 
تالـضعم زا  يرایـسب  لح  ياشگ  هار  هک  يوحن  هب  ییاردـص  هیلاعتم  تمکح  رد  نآ  تیمها  رب  دـیکأت  حیرـصت و  اـما  .تفاـی  ناوت 
کیکـشت زا : دنترابع  هیلاعتم  تمکح  رد  رگید  یـساسا  ياه  يروآون  نیرت  مهم  زا  یخرب  .تسا  هقباس  یب  هدـش  یمالک  یفـسلف و 

نییبت يرهوج ، تکرح  لوقعم ، لقاع و  لقع و  داحتا  يرقف ، ناکما  طبار ، یطبار و  یسفن ، هب  دوجو  میسقت  دوجو ، تدحو  دوجو ،
طیـسب هدـعاق  سفن ، ندوب  ءاقبلا  هیناحور  ثودـحلا و  هینامـسج  هیرظن  تسا ، مراهچ  دـعب  نآ  هکنیا  نامز و  هراـبرد  دـیدج  یفـسلف 

، نامه  ) یـسانشداعم هب  طوبرم  يارآ  هعومجم  لصفنم و  لایخ  ملاع  یفـسلف  تابثا  يوقلا ، لک  اهتدحو  یف  سفنلا  هدـعاق  هقیقحلا ،
(. ص779

حیـضوت اب  همادا  رد  تاقیلعت  نیا  .تسا  هدـش  صخـشم  زمر  اب  هک  هدـمآ  امکح  زا  يدادـعت  زا  یتاقیلعت  باـتک ، تاحفـص  لـیذ  رد 
: دنوش یم  یفرعم  يرصتخم 

تمکح و وا  .هیلاـعتم  تمکح  ناـحراش  نیرت  گرزب  زا  یکی  يو  یفوتم 1246ق .)  ) یناهفصا يرون  دیـشمج  نب  یلع  اقآ  ن :» . » 1
سیردـت هب  فرژ  یعّبتت  الاو و  یتمه  اب  لاـس  هاـجنپ  لوط  رد  دوخ  تفرگارف و  1192ق )  ) يدابآدیب دـمحم  اقآ  میکح  زا  ار  نافرع 

یسک وا  نارصاعم  نایم  زا  دراد و  ازسب  یمهس  ییاردص  تمکح  صوصخ  هب  هفسلف و  يایحا  رد  وا  .تشامگ  تمه  نافرع  هفسلف و 
(. ص?2 دماح ، یناهفصا ، یجان  ك.ر :  ) تفرگ ناوت  یمن  غارس  هنیمز  نیا  رد  يو  تیمها  هب 
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شزرارپ راثآ  زا  هتشون  یبرع  نابز  هب  هک  يراوزبس  یـشاوح  تاقیلعت و  یفوتم 1289ق .)  ) يراوزبس يدـهم  نب  يداه  الم  س :» . » 2
سیردت یط  ار  ضارعا  رهاوج و  ثحابم  تایعیبط و  شخب  يانثتسا  هب  رافسا  نتم  مامت  بترم  مظنم و  يا  هنوگ  هب  يراوزبس  .تسوا 

عبط هب  رافسا  نتم  اب  ًانیع  مامت و  هب  میکح  دوخ  طخ  هب  نیا  زا  شیپ  یشاوح  نیا  .تسا  هتشون  هیـشاح  اهنآ  رب  هدرک و  یجالح  نتم ،
(. ص74 ج9 ، نسح ، دیس  نیما ، ك.ر :  ) تسا هدیسر  یگنس 

ار سردم  یلع  اقآ  .تسا  يزونز  هللادبع  الم  گرزب  فوسلیف  دـنزرف  يو  یفوتم 1307/1310ق .)  ) يزونز سردـم  یلع  اقآ  م :» . » 3
یمن دـندوب  هتفگ  ناگتـشذگ  هچنآ  سیردـت  ریرقت و  هب  ًافرـص  هفلـسف  رد  يو  .دـنا  هدـناوخ  مه  سـسؤم  میکح  مـیکح و  یلع  اـقآ 
هفسلف تالکشم  يارب  هزات  ياه  لح  هار  يوجتسج  رد  تشاد و  یـسیسأت  یقیقحت و  یـشور  يراکتبا و  داقن و  يا  هحیرق  تخادرپ ؛

(. ص127-128 ج1 ، عیشت ، فراعملاهرئاد   ) میروخ یمرب  نآ  هب  رتمک  رخأتم  يامکح  رد  هک  يراک  دوب ؛

هب یسک  اردص  الم  نامز  ات  هک  تسا  یمهم  لئاسم  زا  یمالسا  گنهرف  رد  یفسلف  لالدتـسا  یلقع و  ناهرب  اب  ینامـسج  داعم  تابثا 
.تسا هتخادرپ  نآ  تابثا  هب  یلقع  ناهرب  قیرط  زا  هدرک ، سیـسأت  هک  یلوصا  ینابم و  ساسا  رب  اردـص  ـالم  .تسا  هتفاـین  تسد  نآ 

یلع اقآ  گرزب  میکح  هتـشاد ، زاربا  يدیدج  هیرظن  هدروآ و  هزات  نخـس  ینامـسج  داعم  باب  رد  هک  یـسک  اهنت  اردـص  الم  زا  سپ 
هجیتن یلو  هتفریذپ ، ار  وا  ینابم  زا  يرایسب  يو ، ینابم  اردص و  الم  هیرظن  زا  لماک  یهاگآ  نمـض  میکح  نیا  .تسا  يزونز  سردم 

.تسا هدرک  جارختسا  نآ  زا  ار  يدیدج  هاگدید  هکلب  تسا ، هتفریذپن  ار  نآ 

، سفن ینامـسج  ثودـح  يرهوج ، تکرح  لیبق  زا  ار  اردـص  الم  ياه  لیلحت  ینابم و  زا  يرایـسب  هک  لاح  نیعرد  يزونز  سردـم 
یم مالعا  لطاب  رگید  يوس  زا  ار  هرعاشا  هیرظن  وس و  کی  زا  ار  وا  هیرظن  یلو  دریذـپ ، یم  اهنآ  دـننام  ترخآ و  ایند و  ملاع  توافت 

؛ تسا هدرک  طقاس  داـعم  دوع  راـبتعا  هجرد  زا  یلک  روط  هب  ار  يویند  ندـب  يو  هک  تسا  نیا  اردـص  ـالم  هیرظن  نـالطب  تلع  .دـنک 
یمن عرـش  رهاظ  اب  هیرظن  نیا  .دنتـسه  يدادـتما  ياه  تروص  ياراد  اهنت  دنتـسه و  هدام  زا  درجم  يورخا  ياـه  ندـب  وا  دزن  هکارچ 

مه زا  يویند  ندـب  اب  يورخا  ندـب  ینامه » نیا   » يو رظن  قبط  هک  تسا  راوتـسا  رما  نیا  رب  اردـص  الم  هیرظن  نالطب  نینچمه  .دزاـس 
تایاور تایآ و  اب  هیرظن  نیا  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  تروص  نیا  رد  دـیاین ؛ رامـشب  يویند  ندـب  ریغ  يورخا  ندـب  دوش و  هتـسسگ 

ود نآ  نیب  ینامه » نیا   » تسا و يویند  ندـب  ناـمه  يورخا  ندـب  هک  دـشاب  بلطم  نیا  رگناـیب  يو  هیرظن  رگا  اـما  تسین ؛ راـگزاس 
هب یکدوک  ناوا  زا  يویند  يداـم  ندـب  رد  لوحت  رییغت و  دـننام  تسا ، هدـمآ  دـیدپ  اـهنآ  داوـم  رد  اـهنت  تواـفت  رییغت و  ظوـفحم و 
لاح نیعرد  یلو  هتفای ، لوحت  ًالماک  راـب  نیدـنچ  ندـب  داوم  لـحارم ، ماـیا و  نیا  رد  هک  يریپ  یلاـس و  گرزب  هب  نآ  زا  یناوجون و 

تایآ و اب  روبزم  هیرظن  ضرف  نیا  رد  تسا ، هدماین  دیدپ  نآ  رد  یلکـشم  چیه  هدنام و  ظوفحم  مایا  نیا  مامت  رد  ندـب  ینامه » نیا  »
(. ص40-47 قاحسادمحم ، يزاریش ، یفراع  اضر و  نایربکا ،  ) دوب دهاوخ  ساسا  یب  هدشدای  لاکشا  هتشادن و  یفانت  تایاور 

یلع الم  دنوخآ  رصاعم  هفسلف ، فورعم  ناسردم  املع و  زا  يو  یفوتم 1277ق .)  ) یناهفصا عیمس  الم  نب  لیعامـسا  همالع  ل :» ?. »
ًارهاـظ شتاـفو  خـیرات  هدـش و  توف  يرون  یلع  ـالم  زا  شیپ  قیقحتلا  یلع  دوـب و  یفوتم 1246ق )  ) ناهفـصا نطوتم  میکح  يروـن 

مایا رد  هک  هتـشون  شدوخ  لاـح  حرـش  رد  یفوتم 1289ق  يراوزبـس  یجاـح  هکنیا  .تسا  يرون  زا  لـبق  لاـس  هس  یلاوح 1243ق ،
لک داتـسا  تمدخ  هب  وا  تافو  زا  دعب  هدناوخ و  یم  مالک  تمکح و  سرد  یناهفـصا  لیعامـسا  الم  دزن  لاس  دـنچ  ناهفـصا  تماقا 

، ییامه  ) تسا لیعامـسادمحم  نیمه  شدوصقم  ًارهاظ  هدرک ، ذملت  يو  دزن  مه  لاس  هس  دودـح  هتـسویپ و  يرون  یلع  الم  دـنوخآ 
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(. مجنپ مراهچ و  ياهدلج  ك.ر :  ) تسا هدمآ  لیعامسا »  » مان اب  باتک  تاقیلعت  زا  يرایسب  هتبلا  ص126-127 .) لالج ،

ییاج رد  اما  تسا ، هدز  هقیلعت  يراوزبس  هموظنم  رب  هچرگا  يو  یفوتم 13?9ق .)  ) یناجنز یجدیه  یلع  موصعم  نب  دـمحم  ه :» ?. »
نسحلاوبا ازریم  زا  كدنا  تاقیلعت  رگید  يوس  زا  اما  .دشن  هدهاشم  وا  تاقیلعت  مه  باتک  رد  هدشن و  هراشا  رافـسا  رب  وا  تاقیلعت  هب 

(. 36 و 44 ، 24 تاحفص 76 ، مراهچ ، دلج   ) دیدرگ هدهاشم  ییوخ  یلعحتف  زا  ییاه  هقیلعت  ای  یفوتم 1314ق )  ) هولج

یفسلف هلئسم  کی  اردص  الم  نامز  ات  یمالـسا  هفـسلف  رد  یـسانش  تفرعم  یفوتم 1?02ق .)  ) ییابطابط نیسحدمحم  دیـس  ط :» ?. »
هماقا ناهرب  كاردا ، ملع و  ندوب  یفسلف  هلئـسم  رب  موس ) دلج  « ) رافـسا  » لوقعم لقع و  ثحبم  رد  يو  هکنیا  ات  ...تفر  یمن  رامـشب 

دنیآرب ددصرد  ییابطابط  همالع  اهنآ  ردص  رد  ییاردصون و  نافوسلیف  هک  دش  ثعاب  رما  نیا  .تخادرپ  نآ  یفـسلف  هیجوت  هب  درک و 
باتک تالاقم  هعومجم  زا  هلاقم  راهچ  صاصتخا  .دـننک  لیدـبت  یلقتـسم  هخاش  هب  ار  كاردا  ملع و  هب  طوبرم  ثحابم  هعومجم  هک 
هچنآ رب  تلالد  تسا ، هدـش  نایب  اهنآ  نمـض  رد  مه  ییابطابط  همـالع  تاراـکتبا  زا  يرایـسب  هک  مسیلاـئر ،» شور  هفـسلف و  لوصا  »

زا طقف  یناهرب  مولع  رد  هکنیا  دـسیون : یم  رافـسا  رب  دوخ  تاقیلعت  رد  همالع  ص29-30 .) كویب ، هداز ، یلع  ك.ر :  ) دراد میتـفگ 
ياـه ثحب  ياـضتقم  هک  تسا  یبـلطم  هکلب  تسین ، دادرارق  کـی  حالطـصا و  کـی  ًافرـص  دـننک ، یم  ثحب  عوضوم  یتاذ  ضارعا 

(. ص51 یضترم ، كاین ، يردفص   ) تسا هدش  نییبت  قطنم  زا  ناهرب  باتک  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا ؛ یناهرب  مولع  رد  یناهرب 

؛ نادبا هب  سوفن  قلعت  هن  دـنک ، یم  ریوصت  سوفن  هب  نادـبا  قوحل  قیرط  زا  يزونز  میکح  دـننام  ار  ینامـسج  داعم  ییابطابط  همالع 
، قاحـسادمحم يزاریـش ، یفراع  اضر و  نایربکا ،  ) تسین يزونز  همالع و  نانخـس  نیب  یتواـفت  چـیه  هلئـسم  نیا  رد  کـش  یب  سپ 

(. ص51

باتک تیعضو  ***

(. هحفص ف رفظم ، همدقم   ) تسا هدش  یگنس  پاچ  دلجم ، راهچ  رد  ناریا  رد  لاس 1282ق  رد  راب  نیلوا  باتک  نیا 

مجنپ و مراهچ ، ياهدـلج  زج  هب  .تسا  هدـش  رکذ  نآ  ياهتنا  رد  یلوادـج  رد  هک  تسا  یناوارف  طالغا  رب  لمتـشم  باتک  لوا  دـلج 
بتک یماسا  مالعا و  تسرهف  بلاطم ، تسرهف  رب  هوالع  اهدلج  یقاب  رد  تسا ، هدمآ  بلاطم  تسرهف  اهنت  اهنآ  ياهتنا  رد  هک  متفه 

.تسا هدش  رکذ  ابفلا  فورح  بیترت  هب  زین 

هلاقم عبانم  ***

.باتک نتم  همدقم و  . 1

، لوا پاچ  یمالـسا ، فراعملاهرئاد  داینب  نارهت ، لداع ، دادـح  یلعمـالغ  رظن  ریز  دلج 13 ، مالـسا ، ناهج  همانـشناد  همطاف ، انف ، . 2
.1388

: رون یصصخت  تالجم  هاگیاپ  رد  هلاقم  سردآ  رافـسا ،» باتک  لماک  هخـسن  نیرت  یمیدق  رب  یهاگن  ، » دمحا دیـس  یناکرـسیوت ، . 3
ات 95. هحفص 92  هرامش 2 ، رویرهش 1374 ، اردص ، هماندرخ  هلجم 
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نید و هلجم  روـن : یـصصخت  تـالجم  هاـگیاپ  رد  هلاـقم  سردآ  ییاردـصون ،» یفوـسلیف  ییاـبطابط ، همـالع  ، » كوـیب هداز ، یلع  . 4
ات 38. هحفص 23  هرامش 29 ، راهب 1385 ، تاطابترا ،

، نیمز ناریا  گنهرف  هلجم  رون : یـصصخت  تالجم  هاگیاپ  رد  هلاقم  سردآ  میکح ،» یناهفـصا  لیعامـسا  ـالم  ، » لـالج یئاـمه ، . 5
ات 133. هحفص 124 هرامش 21 ، ، 1354

، موس پاچ  یبحم ، دیعس  دیهش  رشن  نارهت ، نارگید ، يداوج و  دیس  جاح  ردص  دمحا  رظن  ریز  لوا ، دلج  عیـشت ، فراعملاهرئاد  . 6
.1375

دیعس دیهش  رشن  نارهت ، نارگید ، يداوج و  دیـس  جاح  ردص  دمحا  رظن  ریز  مهن ، دلج  عیـشت ، فراعملاهرئاد  نسح ، دیـس  نیما ، . 7
.1381 لوا ، پاچ  یبحم ،

، یفـسلف تفرعم  هلجم  رون : یـصصخت  تالجم  هاگیاپ  رد  هلاقم  سردآ  یناهرب ،» مولع  زیامت  كالم  ، » یـضترم كاین ، يردفـص  . 8
ات 64. هحفص 45  هرامش 12 ، ناتسبات 1385 ،

گرزب فراعملاهرئاد  زکرم  نارهت ، يدرونجب ، يوسوم  مظاک  رظن  ریز  ج21 ، یمالسا ، گرزب  فراعملاهرئاد  اضر ، هدازدمحم ، . 9
.1392 لوا ، پاچ  یمالسا ،

هنیآ هلجم  رون : یـصصخت  تالجم  هاگیاپ  رد  هلاقم  سردآ  يرون ،» یلع  الم  میکح  لئاسر  هعومجم  ، » دـماح یناهفـصا ، یجان  . 10
هحفص 62. هرامش 28 ، يد 1373 ، رذآ و  شهوژپ ،

سردآ ییابطابط ،» همالع  يزونز و  سردم  یلع  اقآ  رظن  زا  ینامـسج ، داعم  ، » قاحـسادمحم يزاریـش ، یفراع  اضر و  نایربکا ، . 11
ات 54. هحفص 39  هرامش 9 ، ناتسمز 1389 ، زییاپ و  یمالسا ، هفسلف  ياه  هزومآ  هلجم  رون : یصصخت  تالجم  هاگیاپ  رد  هلاقم 
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هراشا
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[ لوألا رفسلا  همتت  ]

[ لوألا کلسملا  همتت  ]

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

لوصف هیف  اهقحاول و  هیهاملا و  یف  هعبارلا  هلحرملا 

هیهاملا یف  ( 1  ) لصف

باجی هب  ام   (1) هیهاملا هینإ و  هیهام و  اهنم  لکل  انیلت  یتلا  رومألا  نإ 

هیجراخلا تایهاملا  نم  سیل  هیهاملا  موهفم  نأل  یظفل  فیرعت  وه  لب  دـحب  سیل  اهنع و  ثوحبملا  هیهاـملل  موقلا  هرکذ  فیرعت  - 1
فیرعتلا اذه  نیب  قرفلا  اهعاونأ و  تالوقملا و  عیمج  یلع  هلومحملا  هماعلا  ضارعألا  نم  وه  لب  رشعلا  تالوقملا  یف  اهورصح  یتلا 

یلع لدی  فیرعتلا - اذه  یف  لاؤسلا  نع  باوجلا  ذخأ  نأ  خلإ  وه  وه  یـشلا ء  هب  امب  رـسفی  دق  هلوق و  یف  روکذـملا  فیرعتلا  نیب  و 
هیثیح نود  اهتیهام  هیثیح  یلع  ّالإ  هیجراخلا  رومألا  نم  اذـه  قبطنی  نهذـلا و ال  یف  لولحلا  زئاـج  ـالوقعم  ارمأ  حـتفلاب  فرعملا  نوک 
زوجی کلذـک  ءایـشألا  هیهام  هیثیح  یلع  هقابطنا  زوجی  امکف  وه  وه  یـشلا ء  هب  ام  مهلوق  امأ  نهذـلل و  هلباقملا  اهتیجراخ  اهدوجو و 

هب باجی  امب  هیهاملا - فیرعت  نم  دارملا  امأ  هللا و  همحر  هرکذ  امک  اقلطم  معأ  یناـثلا  فیرعتلا  نوکیف  اـهدوجو  هیثیح  یلع  هقدـص 
وأ هیجراخلا  قئاقحلا  نأ  اهیف  تقیـس  یتلا  نیهاربلا  هنوعمب  دوجولا  ثحابم  یف  هیهاملا  نم  هانفرع  يذـلا  نأ  هنایبف  وه  امب  لاؤسلا  نع 

یجراخلا دوجولا  عم  دـحتت  یتلا  هیهاملا  هیثیح  نهذـلا و  یف  دورولا  نع  هیبآلا  دوجولا - هیثیح  نیتجودزم  نیتیثیح  نم  هفلؤم  اهرثکأ 
امهل و هثلاث  هیثیح  جراخلا و ال  یف  دجوت  امبر  هلوقعم و  نهذلا  لحت  يرخأ  هرابعب  نهذـلا و  یف  ینهذـلا  دوجولا  عم  و  جراخلا - یف 

هجوب نایعألا  یلع  قبطنت  الوأ  تادوجو  یه  امب  هیجراـخلا  تادوجولا  نع  یکحت  یتلا  هلوقعملا  میهاـفملا  عیمج  نأ  انیـضق  اـنه  نم 
ءاعو یف  هقیقحلا  بسحب  سیلف  نهذـلا  ّالإ  اهل  نطوم  هینهذ ال  نیواـنع  و  لـقعلا - تـالمعت  نم  یه  اـمنإ  هیوهاـم و  میهاـفمب  تسیل 

- نایعألا یف  اهنع  ربخ  ـال  هنع  هبولـسم  یهف  نهذـلا  یف  هلومعملا  میهاـفملا  رئاـس  اـمأ  هب و  هدوجوملا  تاـیهاملا  دوجولا و  اـّلإ  نیعلا 
یقیقحلا و هدوجو  ّالإ  سیل  و  نیعلا - یف  یـشلا ء  نم  عقو  اـم  وه  ضورفم  زاـجم  يأ  ریغ  نم  هقیقحلاـب  وه  اـنلوقب  هیلإ  ریـشن  يذـلاف 

اهنوکل اهنإف  هثالثلا  هیدرف  هعبرألا و  هیجوزک  تایهاملا  مزاول  یتح  هیوهاملا - ریغ  میهافملا  رئاس  امأ  تاذـلاب و  هنع  ربعی  یتلا  هتیهاـم 
اهنع ربعملا  تاذـلا  نأ  نیبت  دـقف  تفرع  امک  اقادـصم  اهیف  تققحت  اـمبر  تناـک  نإ  اـموهفم و  نیعلا  نع  هبولـسم  نهذـلا  لـمعت  نم 

لوقعملا موهفملا  بلط  هانعم  يذـلا  هلوقعملا  یـشلا ء  هیوه  نع  لاؤسلاف  ریغ  ـال  نیعلا  یف  یـشلا ء  هیوه  یلع  هقبطنملا  یه  هیهاـملاب 
ام یه  هیهاملاف  هیهاملا  ّالإ  هباوج  یف  عقی  ضرف ال  امفیک  اهنع  هبلس  عنتمی  ثیحب  اهب  هداحتاب  جراخلا  یف  یشلا ء  هیوه  نیع  وه  يذلا 

دم ط  مهفاف ، وه - امب  لاؤسلا  نع  هب  باجی 
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نکمی ام ال  یلع  قدـصی  اـیلک و ال   (1) اموهفم ّالإ  نوکی  الف  وه  مکب  لاؤسلا  نع  باـجی  هب  اـم  هیمکلا  نأ  اـمک  وه  اـمب  لاؤسلا  نع 
يأ هیهام   (3) یه امب  هیهاملا  رود و  الف  یظفل   (2) ریسفتلا عیمجلا و  معیف  وه  وه  یشلا ء  هب  امب  رسفی  دق  هدهاشملاب و  ّالإ  هتفرعم 

هیلک اهسفن  یف  یهف  ضرعلاب  اهب  هیهاملا  فاصتاف  اهیلإ  هیهام  نع  هبیرغ  رومأ  مامـضناب  یـشلا ء  ضرعت  امنإ  هیئزجلا  نأ  کلذ  و  - 1
باوج یف  اهعوقو  ثیح  نم  اهسفن و  یف  تناک  نإ  هیهاملا و  نإ  مث  ینیعلا  دوجولا  صاوخ  نم  یهف  هیـصخشلا  ینعمب  هیئزجلا  امأ  و 
همحر هلوق  نیب  یفانت  الف  هیئزجب  تسیل  اهنأ  امک  هیلکب  تسیل  اهتاذ  دـح  یف  یهف  اهل  همزال  اهنع  هجراخ  هفـص  اـهنأ  ریغ  هیلک  وه  اـم 

دم ط  خلإ ، هیصخش  وأ  هیلک  نوکت  نأ  اهسفن  یف  اهطرش  نم  سیل  هنإ  اریخأ  هلوق  ایلک و  اموهفم  ّالإ  نوکی  الف  هللا 
فیرعت یف  وه  ام  ذخأف  لقنلا  همالع  ءاتلا  هبـسنلل و  ءایلاف  وه  ام  یلإ  هبوسنم  هیهاملا  نأ  رودـلا  دورو  نایب  نیریـسفتلا  الک  یف  يأ  - 2

هللا همحر  يراوزبسلا  هیفیکلا ، فیرعت  یف  وه  فیک  هیمکلا و  فیرعت  یف  وه  مک  ذخأک  رودلاب  مزلتسم  هیهاملا 
بـسحب بولـس  یه  امنإ  خـلإ  هریثک  هدـحاو و ال  همودـعم و ال  هدوجوم و ال  یه ال  ثیح  نم  هیهاملا  مهلوق  یف  یتلا  بولـسلاف  - 3

تناک اذـل  اذـکه و  مودـعملا و  موهفم  دوجوملا و ال  موهفمب  سیل  ناسنإلا و  موهفم  وه  الثم  ناسنإلا  موهفم  نأ  يأ  یلوألا  لـمحلا 
موهفم انلوقک  اضیأ  هیوهاملا  ریغ  میهافملا  یف  نادجوی  نیروکذملا  هبلـس  یلوألا و  لمحلا  نأب  هیلع  لاکـشإلا  امأ  هیهیدب و  هیـضقلا 

یف موقلا  اهرکذ  هیتاذـلا  هیهاـملا  ضراوع  نم  مکحلا  نأ  عم  مودـعملا  موهفم  ـال  دوجوملا و  موهفمب  سیل  وه  وه  ثیح  نم  دـحاولا 
داحتالا نم  امهنیب  امل  ضرعلاب  میهافملا  نم  اهریغ  یلإ  بسنی  امنإ  رکذ و  اـمک  هیهاـملا  صاوخ  نم  مکحلا  نأ  هباوجف  اـهنع  ثحبلا 

ریظن رخآ  صیوع  لاکـشإ  نع  باوجلا  رهظی  اذهب  هقباسلا و  هیـشاحلا  یف  هیلإ  ریـشأ  امک  نهذـلا  یف  تایهاملا  نم  اهعازتنا  ههج  نم 
ضراوعلا نم  تسیلف  معأ  یهف  هیوهاملا  ریغ  میهافملا  رئاس  ناضرعت  هیهاملا  ناضرعت  اـمک  هیئزجلا  هیلکلا و  نأ  وه  لاکـشإلا و  اذـه 

دم ط  رم ، امک  رکذ  امم  رهاظ  باوجلا  ریرقت  هیهاملا و  ثحب  یف  اهنع  ثحبی  یتح  هیهاملل  هیتاذلا 
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نم سیل  هنأ  ملع  هیلک  تلقع  هیصخش و  تدجو  امل  الثم  هیناسنإلا  هیهاملا  هیئزج و  هیلک و ال  هریثک و ال  هدحاو و ال  اهسفن ال  رابتعاب 
نوکی صوصخ  وأ  مومع  وأ  هرثک  وأ  هدـحو  نم  لخت  مل  اذإ  هیناسنإلا  نأ   (1) سیل و  هیصخش - وأ  هیلک  نوکت  نأ  اهسفن  یف  اهطرش 

وأ اهتاذ  اهنم  یـش ء  سیل  یتلا  تالباقتملا  رئاس  یف  مکحلا  اذـکه  هصاخ و  وأ  هماع  وأ  هریثک  وأ  هدـحاو  امإ  هیناـسنإ  اـهنإ  ثیح  نم 
ءاضتقا هؤاضتقا ال  ـال  اـّلإ  یـشلا ء  ءاـضتقا  ضیقن  سیل  يرخأ و  هیثیح  نم  فاـصتالا  یفاـنت  ـال  هیثیح  نم  فاـصتالا  بلـس  اـهیتاذ و 

هل ناـک  دوجو  هیهاـم  هبترم  یف  نکمملل  نکی  مل  اذإ   (2) سیل رخآلا و  لباقملا  موزل  نیلباقتملا  دـحأ  ءاضتقا  مدـع  نم  مزلی  هلباـقم -
هولخ لیحتسملا   (3) امنإ لب  لیحتـسم  ریغ  عقاولا  بتارم  ضعب  یف  نیـضیقنلا  نع  یـشلا ء  ولخ  نأل  دوجولا  ضیقن  هنوکل  مدـعلا  اهیف 

یف اهمدع  اهضعب و ال  دوجو  سیل  هیتاذ  هقالع  اهنیب  تسیل  یتلا  ءایشألا  نأ   (4) يرت هبترملا أ ال  کلت  نم  عسوأ  عقاولا  نأل  عقاولا  یف 
ضیقن نأ  یلع  همدع  وأ  رخآلا  دوجو  هبترم 

هدحولا و وأ  مدعلا  دوجولا و  نم  لک  سیل  نأ  امکف  یشلا ء  سفن  یشلا ء  نوکی  نأ  یشلا ء و  عم  یشلا ء  نوکی  نأ  نیب  قرف  ذإ  - 1
تـسیل اهنأ  ینعمب  تناک  هیهام  هیأ  تاذ  دـح  یف  تسیل  کلذـک  رخـآلا  تاذ  دـح  یف  کـلذ  ریغ  وأ  صوصخلا  مومعلا و  وأ  هرثکلا 

هللا همحر  يراوزبسلا  اهنم ، لخت  مل  نإ  اهءزج و  اهنیع و ال 
هـضاقنلا مزتلا  انه  نایتوبث و  هلباـقم  ءاـضتقا  یـشلا ء و  ءاـضتقا  نأ  حوضول  هضاـقنلا  عنم  لوـألا  یف  نأ  هقباـس  نیب  هنیب و  قرفلا  و  - 2

هر ه  هیبوبرلا ، دهاوشلا  هیشاح  نع  لقن  هبترملا  یف  ولخ  هنأل  هیلاحملا  عنم  خلإ و  نیضیقنلا  نع  یشلا ء  ولخ  نأل  هلوق  لیلدب 
اذإ روکذـملا  عفرلا  قدـصیف  دارفألا  عیمج  عافتراب  وه  امنإ  هعیبطلا  عفر  تلق  عقاولا  یف  عفرلاف  عقاولا  یه  عقاولا  نم  هبترم  تلق  نإ  - 3

هر س  رمألا ، سفن  یف  سیل  ضحملا  قرافملا  ناکمإ  نأ  نایب  یف  یتأی  امک  عقاولا  بتارم  عیمج  نع  ناک 
لولعملا دوجو  هلعلا و  دوجو  نیب  یتلا  هقالعلا  امهیناث  اهتاذ و  هیهاملا و  نیب  یتلا  هقـالعلا  امهدـحأ  نیرمأ  دـیقلا  اذـهب  جرخأ  دـق  - 4

هر س  فعضأ ، وحنب  هلعلا  دوجول  دجاو  كاح و  لولعملا  دوجو  یلعأ و  وحنب  لولعملا  دوجول  عماج  هلعلا  دوجو  نإف 
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دیقملا عفرلا  دیقملا ال  عفر   (1) ینعأ یفنلل  یفنملل ال  افرظ  هبترملا  نوکت  نأب  اهیف  هدوجو  عفد  بتارملا  نم  هبترم  یف  یـشلا ء  دوجو 
نم ناسنإلا  نأ  لئس  ولف  هیثیحلا  یلع  بلسلا  میدقتب  یش ء  لک  بلس  حیحصلا  باوجلا  ناک  ضیقنلا  یفرطب  لئس  ول  اولاق   (2) اذهل و 
ائیش نأ  ینعمب   (4) ضراوعلا نم  امهریغ  امودـعم و ال  ـال  ادوجوم و  وه  ثیح  نم  سیل  هنأـب   (3) باجی مودـعم  وأ  دوجوم  وه  ثیح 

هسفن تسیل  اهنم 

قلطملا لب  هیئزجلا  ضیقن  تسیل  هیئزجلا  نأ  امک  دـیقملا  ضیقن  سیل  دـیقملا  نأل  دـیقملا  عفرلا  هعفر ال  یـش ء  لـک  ضیقن  نـأل  - 1
هبترملا کـلت  یف  هفـص  توبث  بذـک  اذإ  هنأ  لـصاحلا  فـیکلا و  یف  فـالتخالا  دـعب  هیئزجلا  ضیقن  هیلکلا  نأ  اـمک  دـیقملا  ضیقن 
هفـصلا کلت  بلـس  هنیعب  هبترملا  یف  هفـصلا  کـلت  بذـک  قدـصی و  ـال  فیک  هضیقن و  هنـأل  هبترملا  یف  یتلا  هفـصلا  بلـس  قدـص 

اعفتری و مل  ناضیقن  امه  ام  نیضیقن و  اسیل  اعفترا  امف  هضیقن  سیل  ذإ  هبترملا  یف  يذلا  هفـصلا  بلـس  اضیأ  بذک  نإ  اهیف و  قداصلا 
هر س  هینیعلا ، نم  معأ  فاصتالا 

امع لخی  مل  هیهاملا  اهدارفأ و  عیمج  عفرب  هعیبطلا  عفر  طـقف و  هبترملا  نع  اـنه  عفرلا  هبترملا و  کـلت  نم  عسوأ  عقاولا  نـأل  يأ و  - 2
هر س  بلسلا ، میدقتب  اومکح  اهلباقم  وأ  صخشتلا  هدحولا و  دوجولاک و  موهفملا  ضراوع  نم  یه 

یفکی لب  هیهاملل  دوجوب  اهـضورع  طرتشملا  ریغلا  هیهاملل  ضراوعلا  یف  میقتـسیف  قلطملا  دـیقملا ال  دوجولا  یلإ  بلـسلا  هجوتیف  - 3
ثحبلا یف  رفـسلا  اذه  لئاوأ  یف  بلطملا  اذه  نم  رکذ  امب  ءافتکا  انه  هرـس  سدق  رـصتخا  دـق  الـصأ و  اهنع  لخت  مل  اهئیـشت و  سفن 

هر س  قیلأ ، عضوملا  اذهب  طسبلا  نأ  عم  بیر  هلازإ  هلوقب  نونعملا 
یلإ سایقلاب  هلاحلا  کلت  یه و  ثیح  نم  تذخأ  نیح  اهب  فاصتالا  مدـع  امهادـحإ  نیتلاح  اهـضراوع  یلإ  سایقلاب  هیهاملل  نأ  - 4

نم نکل ال  کلذـک  تذـخأ  نیح  اهب  فاصتالا  يرخـألا  هیفـصو و  هیـضقلا  نوکی  نأ  یلع  دوجولا  طرـشب  اهـضرعت  یتلا  ضراوعلا 
مزاولک دوجولا  طرـشب  ـال  دوجولا  عم  اهـضرعت  یتـلا  ضراوعلا  یلإ  ساـیقلاب  یه  تاذـلا و  هیثـیح  ریغ  اـهتیثیح  نأ  ینعمب  یه  ثیح 

اذـهل هلوق و  هیدوجولا و  اهـضراوع  یلإ  سایقلاب  اهلاح  یلإ  هراشإ  هرخآ  یلإ  نیـضیقنلا  نع  یـشلا ء  ولخ  نأل  هلوقف  اهریغ  هیهاملا و 
حلطـصملا ینعملاب  مزاول  تناک  ءاوس  اهتاذـل  هضراعلا  اهـضراوع  یلإ  سایقلاب  اهلاح  یلإ  هراـشإ  خـلإ  ضیقنلا  یفرطب  لئـس  ول  اولاـق 

رخآ هجو  وهف  هرخآ - یلإ  یـشلا ء  دوجو  ضیقن  نأ  یلع  هلوق  امأ  هیئیـشلا و  ناکمإلاک و  وأ ال  ثلثملل  ایاوزلا  هعبرـألل و  هیجوزلاـک 
دوجولل و افرظ  لعج  اذإ  امأ  هل و  افرظ  دوجولل ال  ادیق  هبترملا  لعجب  هیدوجولا  ضراوعلا  نم  امه  نیذـلا  نیـضیقنلا  نع  هیهاملا  ولخل 

هارث باط  هنم  لوألا ، هجولا  یلع  لیوعتلا  یلوألاف  دیفی  هجولا ال  اذهف  مدعلا 

دلجملا 2 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 433زکرم  ۀحفص 26 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j2/AKS BARNAMEH/#content_note_5_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j2/AKS BARNAMEH/#content_note_5_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j2/AKS BARNAMEH/#content_note_5_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j2/AKS BARNAMEH/#content_note_5_4
http://www.ghaemiyeh.com


6 ص :

کلذ نأ  هیثیحلا  یلع  بلـسلا  میدـقت  نم  داری  رمألا و ال  سفن  یف  اهـضیقن  وأ  اهنم  یـش ء  نع  اـیلاخ  نکی  مل  نإ  هیف و  ـالخاد  ـال  و 
ضرغلا هداسف و ال  روهظل   (1) ضعب همهف  امک  هیهاملا  مزاول  یف  باجیإلاب  باوجلا  حصی  یتح  هیهاملا  تایضتقم  نم  سیل  ضراعلا 
هطبارلا میدقت  بلـسلا  یف  لیـصحتلا  لودعلا و  نیب  قرفلا  طانم  نأل  یلودـعلا   (2) باجیإلاب باوجلا  نوکی  نأ ال  اهیلع  همیدـقت  نم 

ریثک و وأ  دـحاو  امإ  ناسنإلا  انلوقک  هلودـعم  هبجومب و  وأ  نیـضیقنلا  هوق  یف  امه  نیتبجومب   (3) انلئـس ولف  ریغ  هنع ال  اهریخأت  هیلع و 
(4) نأل نیـضیقنلا  یفرطب  انلئـس  اذإ  ام  فالخب  كاذ  اذـه و ال  الب  انبجأ  انبجأ  نإ  هتبلا و  بیجن  نأ  انمزلی  مل  فلأ  امإ ال  فلأ و  اـمإ 

نیتبجوملاب لاؤسلا  ینعم 

هارث باط  هنم  هداسف ، یفخی  و ال  بلسلا - ءاضتقا  هانعم  بلسلا  یلع  هیثیحلا  میدقت  لاق  ثیح  فقاوملا  بحاص  وه  و  - 1
هر س  دوجولا ، نع  هیلاخلا  هیهاملا  هبترم  انه  عوضوملا  نأ  عم  عوضوملا  دوجو  یلإ  رقتفملا  - 2

ضورفملا ذإ  امهدـحأ  نع  هیهاملا  لخت  مل  نإ  و  نیفرطلا - دـحأب  يأ  بیجن  نأ  اـنمزلی  مل  تاذـلا  هیثیحب  هثیحم  هیهاـملا  نع  يأ  - 3
یفرطب انلئـس  اذإ  ام  فالخب  هیئزجلا  وأ  هینیعلا  مهوت  تاذـلا  هیثیحب  هذوخأم  هیهاملا  نأ  عم  هب  اـنبجأ  ول  اـنأل  نیـضیقنلا  هوق  یف  اـمهنأ 

انهاه تاذلا و  هیثیحب  ثیحتلا  عم  فاصتا  كانه  ذإ  انهاه  کلذ  مهوتی  مل  امنإ  بلـسلا و  وه  امهدحأب و  ذئنیح  بیجن  انإف  ضیقنلا -
یف بلـسلا  ناکف  اضیأ  انهاه  هیئزجلا  وأ  هینیعلا  مهوت  روکذـملا  ثیحتلا  عم  هیهاملا  یف  مـالکلا  ناـک  اـمل  تلق  نإ  .فاـصتالا  بلس 

يرخأ هدـئاف  اذـه  اذـک و  یه  ثیح  نم  تسیل  اهنأ  بیجن  لب  اذـک  تسیل  یه  ثیح  نم  هیهاملا  نأ  بیجن  ـال  اـنإ  اـنلق  .اـهتاذ  هبترم 
دیقملا و بلـس  بلـسلا و  توبث  توبثلا و  بلـس  نیب  قرف  بلـسلا و  فرظ  بولـسملا ال  فرظ  هبترملاف  هیثیحلا  یلع  بلـسلا  میدقتل 

لاؤسلل هموزل  مدع  هبلاس و  هبجومب و  لاؤسلل  باوجلا  موزل  یف  يرخأ  هجو  یلوألا  یتاذلا  لمحلا  عئاشلا و  لمحلا  دـیقملا و  بلـسلا 
امهدـحأ رتخیلف  تارواحملا  یف  يرت  امک  امهنع  جورخلا  نکمی  الف  تابثإلا  یفنلا و  نیب  هرئاد  هیقیقح  هلـصفنم  لوألا  نأ  نیتبجومب 

هر س  یناثلا ، فالخب 
ثیحتلا ناکمل  داحتالا  وحنب  كاذب  فصتا  اذهب  فصتی  مل  اذإف  امهنع  ولخلا  زوجی  نیضیقنلا ال  هوق  یف  نیتبجوملا  نأ  همیمـضب  - 4

یف فاصتالا  نأ  لاحلا  يأ و  روکذملا  ثیحتلا  عم  امهدحأب  باوجلا  ناکمإ  مدع  یلإ  هراشإ  خـلإ  فاصتالا  هلوق و  تاذـلا و  هیثیحب 
یـشلا ء ال نوکی  نأ  نیب  قرف  ذإ  داحتالا  مزلتـسی  رـصحلا ال  یلع  لئاسلل  لماحلا  عقاولا  هیثیح  نم  امهدحأ  نع  ولخلا  مدع  و  عقاولا -

روکذملا ثیحتلل  داحتالا  مهوتی  یتح  هب  باجی  امهدحأ و  راتخی  نأ  نکمی  فیکف  هءزج  وأ  هنیع  نوکی  نأ  نیب  یشلا ء و  هنع  ولخی 
ام و  خیـشلا - مالک  رکذـب  سأب  نکل ال  راصتخالا  یلع  ناک  نإ  هقیلعتلا و  هذـه  ءانب  نإ  مث  كاذ  اذـه و ال  ـالب  بیجأ  بیجأ  ول  لـب 

اذـهب ماقملا و  اذـه  یف  افـشلا  تایهلإ  نم  هسماخلا  هلاقملا  یف  خیـشلا  لاق  حاضیإلا 7  هدایزل  هحرش  یف  هرـس  سدق  فنـصملا  هرکذ 
هنأ هانعم  بلاسلل  مزال  وه  يذـلا  امهنم  بجوملا  نأ  کلذ  نیـضیقنلا و  هوق  یف  نیتللا  نیتبجوملا  بلاـسلا و  بجوملا و  مکح  قرتفی 
لاق وه 7  هتیهام  ناک  هب  افوصوم  ناک  اذإ  سیل  بجوملا و  اذهب  افوصوم  ناک  رخآلا  بجوملا  کلذـب  افوصوم  یـشلا ء  نکی  مل  اذإ 
ناک اذإ  ام  نیب  قرفلا  لصحی  امهدحأب  باوجلا  موزل  مدعب  نیفرطلا و  دـحأب  باوجلا  عوقوب  ینعی  هحرـش  یف  هرـس  سدـق  فنـصملا 

مث هبلاسلا  هبجوملا و  هوق  یف  ناتبجوم  امه  نیفرط  نع  ناک  اذإ  اـم  نیب  بلاـس و  رخـآلا  بجوم و  امهدـحأ  نیفرط  نع  اـعقاو  لاؤسلا 
کمزلی هیثیحلا و ال  یلع  همیدـقت  طرـشب  بلـسلا - قیرطب  لوألا  لاؤسلا  نع  بیجت  کـنأب  نیذ  نیذ و  نیب  قرفلا  ققحتی  اـمنإف  لاـق 

امهنم بجوملا  نأ  یـضتقی  یناثلا  لاؤسلا  نأل  کلذ  اـعیمج و  اـمهنع  هبترملا  ولخ  زاوجل  نیفرطلا  دـحأب  یناـثلا  لاؤسلا  نع  باوجلا 
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عم انهاه  هقدـص  ینعم  نکل  اقداص و  بجوملا  اذـه  ناک  اقداص  رخآلا  بجوملا  وه  هلباقم و  نکی  مل  اذإ  بلاسلل  قواـسم  وه  يذـلا 
بجوملاب باوجلا  اذـک  ادـساف و  اباوج  ناک  هب  بیجأ  ولف  دـساف  وه  دوجوملا و  ینعم  هنیعب  هیناسنإلا  ینعم  نأ  یـضتقی  هیثیحلا  هذـه 

هدحولا ینعم  هنیعب  هانعم  ناک  ضیبأ  وأ  ادحاو  وأ  عقاولا  یف  ادوجوم  ناسنإلا  ناک  اذإ  سیل  هنأل  کلذ  بذکأ و  دسفأ و  وه  رخآلا و 
نیب ددرملا  لاؤسلا  نیب  و  بلاسلا - بجوملا و  نیب  ددرملا  لاؤسلا  نیب  قرفلا  رهظف  هب  فصتا  ام  یـش ء  هیهام  اهنیعب  هیهام  هدحولا  و 

هر س  یهتنا ، روکذملا  طرشلاب  نکل  همدع - باوجلا و  قاقحتسا  یف  هتاذ  هیثیحب  عوضوملا  دیق  اذإ  نیبجوملا 
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هیناسنإ هیلکلا  هیناـسنإلا  نأ   (2) سیل و  داحتالا - مزلتـسی  (1) ال  فاـصتالا كاذـب و  فصتا  اذـهب  فصتی  مل  اذإ  هنأ  فرعلا  بسحب 
امک نیریثک  یف  هدوجوم  ددعلاب  هدحاو 

ههج نم  وأ  اهـسفن  یف  هدـحاو  اهیف  هکرتشملا  هعیبطلا  کلت  نوک  مزلتـسی  اهنیب ال  هکرتشملا  هیلکلا  هعیبطلاب  نیریثکلا  فاصتا  يأ  - 1
هر ن  مهفاف ، اهسفن 

نهذلا و یف  هیلکلا  اهـضرعت  یتلا  هیهاملا  نأ  اهنم  .ههادـبلا  نم  هبیرق  اهلک  لئاسم  هدـع  یلإ  لحنی  هیهاملا  ثاحبأ  نم  رخآ  ثحب  - 2
هیجراخلا هیدوجوملا  هیثیح  نیع  هیهاملا  نأ  ینعمب  تابثإلاب ال  باوجلا  .جراخلا و  یف  هدوجوم  اهنیعب  یه  له  جراخلا  یف  هیصخشلا 

له هیهاملا  نأ  اهنم  .هیهاملا و  هیرابتعا  دوجولا و  هلاصأ  ثحب  یف  مدـقت  اـم  یلع  یجراـخلا  دوجولا  عم  داـحتالا  نم  وحن  ینعمب  لـب 
رثکتب هرثکتم  یه  له  اهدارفأ  یف  هدوجوملا  هیهاملا  نأ  اهنم  .یفنلاب و  باوجلا  وأ ال و  دارفألا  دوجو  نع  زاحنم  دوجوب  هدوجوم  یه 
لوألا قشلا  رایتخاب  اعیمج - اهیلع  اهقابطناب  عیمجلا  یف  هدـحاو  اهنأ  وأ  ددـعلاب  هریغ  یف  ام  ریغ  هیهاـم  درف  لـک  یف  نأ  ینعمب  دارفـألا 

، نهذلا یف  هیلکلاب  فصوت  امنإ  هدـح و  یلع  دوجوب  درف  لک  یف  هدوجوم  هیهاملاف  مومعلا  كارتشالا و  عنمی  یجراخلا  ققحتلا  نأل 
دم ط 

دلجملا 2 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 433زکرم  ۀحفص 29 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j2/AKS BARNAMEH/#content_note_7_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j2/AKS BARNAMEH/#content_note_7_2
http://www.ghaemiyeh.com


8 ص :

هنوک مزل  ددعلاب  ادحاو  ارمأ  سانلا  دارفأ  هیناسنإ  تناک  ول  هریثک و  هنکمأ  یف  نوکی  نأ  روصتی  يددعلا ال  دـحاولا  نإف  هرکذ  انفلـسأ 
دحاو بأ  هبـسن  هتایئزج  یلإ  یعیبطلا  ینعملا  هبـسن  سیل  تالباقتملا و  نم  کلذ  ریغ  یلإ  انکاس  اکرحتم  دوسأ - ضیبأ  الهاج  املاع 
دحاو لک  یف  دجوی  نهذلا  یف  یلک  هنأ  هل  ضرعی  يذلا  ینعملا  معن  ءانبأ  یلإ  ءابآ  هبسنک  لب  هیلإ  نوبـسنی  مهلک  نیریثک  دالوأ  یلإ 

ام ریغ  ددـعلاب  یه  يرخأ  هیناسنإ  اهنم  دـحاو  لکل  لب  لکلا  نع  هزاحنم  ضرفت  هیناسنإ  یلإ  هتبـسن  درجمب  اناسنإ  دـحاو  لک  سیل  و 
ریغ نهذلا ال  یف  وهف  كرتشملا  ینعملا  امأ  رخآلل و 

یئزجلا یلکلا و  یف  ( 2  ) لصف

هراشا

یف عقو  ول  هنإف  نایعألا  یف  هعوقو  عنتمی  هکرـشلا  عنمی  وأ ال  هکرـشلا  لمتحی  هنأ  کلذ  بسحب  هاـنعم  يذـلا  حالطـصالا  یلع  یلکلا 
.هکرشلا اهیف  حصی  الف  هیلاثم  ریغ  هصخشتم  هیوه  هل  تلصح  نایعألا 

نع اهدرجت  سفنلاب و  اـهمایقک  رومأـب  هصـصختم  هدوجوم  هیوه  اـضیأ  اـهل  نهذـلا  یف  هدوجوملا  هعیبطلا  نأـب  دـحأ  لکـشتسا  نإـف 
أ و ال اهکارتشا - عنتماف  هیئزج  سفن  یف  هیئزج  هروص  هیلقعلا  روصلا  نم  هدـحاو  لک  لـب  هیلإ  راـشم  ریغ  اـهنوک  عضولا و  رادـقملا و 

اهتیلک هیلقعلا  هروصلا  تناک  نإـف   (1) هددـعتم ناـهذأ  یف  هدوجوم  اـهنیعب  نوکی  نأ  عنتمی  دـیز  نهذ  یف  هدوجوملا  هروصلا  نأ  يرت 
اضیأ تایئزجلاف  هقباطملا  رابتعاب 

هنأل رم و  امل  لطاب  وه  ددعلاب و  هدحاو  اهیف  اهنیعب  هدوجوم  اهنأ  اهنم  مهوت  نیریثک و  نیب  هیهاملا  هکرشب  هرسفم  هیلکلا  تناک  امل  - 1
صخـشتلا و نیع  دوجولا  لقعلا و  یف  دوجوم  یلقعلا  یلکلا  نـأل  لاـحم و  وه  ذـئنیح و  هتاـیئزج  دوجول  اریاـغم  یلکلا  دوجو  نوکی 
س لیقلا ، مالک  یف  يرت  امب  هقباطملا  دیق  مث  هقباطملاب  كارتشالا  رـسف  هیف  اکرتشم  نوکی  فیکف  تاصخـشملا  هلمج  نم  عوضوملا 

هر
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.هیلک تایئزجلا  نوکی  نأ  مزلیف  اضعب  اهضعب  قباطی 

اتاذ اهنوک   (2) ثیح نم   (1) لب نهذـلاب  همئاق  هیوه  تاذ  اهنوک  ثیح  نم  هریثک ال  رومأل  هیلقعلا  هروصلا  هقباطم  یه  هیلکلا  نإ  لـیق 
وأ هینهذ  تناک  ءاوس  رومألا - نم  اهریغب  طابترالل  هیـضتقملا  لالظإلا  دوجوک  اهدوجو  یهف  دوجولا  یف  هلـصأتم  ریغ  هیکاردإ  هیلاثم 

يداـبملا تاروـصتک  ناـیعألا  یف  هعقاوـلا  تاـیئزجلا  یلع  مدـقتی  اـم  یلکلا  نـمف  ترخأـت  وأ  اـهیلع  یه  تمدـقت  ءاوـس  هیجراـخ و 
.هرثکلا لبق  ام  یمسیف  اهتالولعمل 

هقباطملا ینعم  ققحی  امم  هرثکلا و  دـعب  ام  یمـسیف  هیجراخلا - تایئزجلا  نم  هعزتنملا  هیلکلا  انمولعک  جراخلا  نم  دافتـسی  ام  اـهنم  و 
هیف عقی  هنم ال  رخآ  اصخـش  ترـصبأ  اذإ  مث  ضراوعلا  نع  هاربملا  ناسنإلا  هروص  کنهذ  یف  لصح  ایناسنإ  اصخـش  تیأر  اذإ  کـنأ 

امـشر لبقی  هلثامتم  هینامـسج  عباوط  نم  مشر  لباقک  کنهذ  نع  یلوألا  تباغ  اذإ  الإ  يرخأ  هروص  یلإ  جاـتحی  ـال  يرخأ و  هروص 
هعیبطلا هب  نونعی  امنإف  هیلإ - راـشی  وأ  ناـیعألا  یف  عقاو  یلکلا  نإ  بتکلا  یف  لـیق  اذإ  هیلع و  ههابـشأ  دوروب  فلتخی  ـال  لوـألا و  نم 

هیلإ انرـشأ  امک  هعبرأ  رومأ  دحأب  قرتفی  یلک  ینعم  یف  هکرتشملا  ءایـشألا  هیلک و  نوکت  نأ  نهذـلا  یف  تدـجو  اذإ  اهل  ضرعی  یتلا 
جراخ یـضرع  یف  كارتشالا  نکی  مل  نإ  حطـسلا و  داوسلاک و  هیهاملا  سفنب  قارتفالاف  ریغ  یـضرع ال  یف  ناک  نإ  كارتشالا  نـأل 

یف هکرشلا  تناک  نإ  لصفب  ناقرتفی  دقف  طقف 

اهعون نم  دـحأ  تایئزجل  اهقباطمل  هیلک  نوکی  نأ  مزلیف  لیـصأ  ریغ  یلظ  دوجوم  هیکاردإ و  هیلاثم  اضیأ  هیلایخلا  هروصلا  لاقی  ال  - 1
هیلایخلا هروصلاف  هدرف  دوجوب  دوجوملا  یلکلاـک  ریغلا  دوجوب  هدوجوم  نوکی  نأ  هیلظلا  هلاـصألا و  ریغ  هیلاـثملاب و  دارملا  لوقن  اـنأل 

هر س  هینهذ ، وأ  هیجراخ  تناک  ءاوس  هرس  سدق  لاق  امک  لالظإلل  هیلإ  طبترملا  وه  يذلا  ریغلا  اضیأ  وه  عون  درف  نم 
هیهاـملا نع  یجراـخلا  دوـجولا  راـثآ  بالـسنا  هیثـیح  ینهذـلا  دوـجولا  هیثـیح  نإ  قـالغإلا - نم  اـهیف  اـم  یلع  هراـبعلا  لـصحم  - 2

نیریثک یلع  قابطنالا  لبقی  وه  الـصأ و  هل  مکح  رابتعالا ال  اذـهب  ینهذـلا  موهفملا  راثآلا و  رئاـس  ناـمزلا و  عضولا و  هیـصخشلاک و 
هذه نم  هدوجو  سیلف  الثم  رادقملا  عضولا و  نع  ادرجم  اذک و  نهذ  یف  هنوک  امأ  وه و  وه  هاندجو  هیلع  هانضرع  درف  لک  نأ  ینعمب 

دم ط  ینهذلا ، دوجولا  ثحب  یف  مدقت  دق  یجراخلا و  هقادصمل  اینهذ  ادوجو  ههجلا 
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نأ زوجی  ناک  نإ  عیمجلا و  یف  قفتیف  درفلل  مزال  عونلل  مزاللا  اذإ  یعون  رمأ  یف  هکرشلا  تناک  نإ  مزال  ریغ  یضرعب  وأ  یسنج  ینعم 
نیرخأتملا هدعاق  نهو  نم  تفرع  امل  هکرتشملا  هعیبطلا  سفن  یف  صقن  هیمامتب و  وأ  عونلا  مزال  ال  صخـشلا - مزال  اهل  زیمملا  نوکی 

.قبس امم  صقانلا  ماتلا و  هقیقح  فالتخا  بوجو  یف 

عناـم هیهاـملا  یلع  دـئاز  رمأـب  نوکی  اـمنإ  هروصت - سفن  بسحب  هیف  هکرـشلا  عنتمم  هنوـک  ینعمب  یـشلا ء  صخـشت  نأ   (1) قحلا و 
دوجو سفن  الإ  هقیقحلاب  نوکی  هیف ال  كارتشالا  عنتمم  ریصی  هب  ام  ینعمب  یشلل ء  صخشملاف  هیف  كارتشالا  روصت  نم  هتاذ  بسحب 

یـشلل ء صاخلا  دوجولا  وحن  نع  رظنلا  عطق  اذإ  هتاذ و  سفنب  صخـشتم  دوجو  لک  نإف  یناثلا  ملعملا  هیلإ  بهذ  امک  یـشلا ء  کلذ 
یـشلل ء لوألا  ذإ  صخـشتلا  ریغ  عقاولا  یف  زایتمالا  نإف  صـصخم  فلأ  هیلإ  مض  نإ  و  هیف - كارتشـالا  زیوجت  نع  یبأـی  ـال  لـقعلاف 
هل نأ  عم  دـئاز  زیمم  یلإ  جاتحی  كراشم ال  هل  نکی  مل  ول  هنإ  یتح  هسفن  یف  هرابتعاب  یناثلا  ماع و  رمأ  یف  تاکراشملا  یلإ  سایقلاب 

هداـملا نکی  مل  اـم  رـشتنملا  يداـملا  عونلا  نإـف  صخـشتلا  دادعتـسا  یـشلل ء  بجوی  زیمتلا  نوـکی  نأ  دـعبی  ـال  هسفن و  یف  اصخـشت 
.یلعألا إدبملا  نع  هدوجو  ضیفی  هنم ال  دحاول  دادعتسالا  هصصختم 

نإـف هاـنلق  اـم  یلإ  هعاـجرإ  نکمی  هیروضحلا  هدـهاشملا  وأ  یـساسحإلا  ملعلا  وحنب  یـشلا ء  صخـشت  نأ  ءاـمکحلا  نع   (2) لقن امف 
.هدهاشملا وحنب  الإ  هتاذب  هتفرعم  نکمی  صاخ ال  دوجو   (3) لک

هلوقب نیعضوملا  یف  صخـشتلا  دیقت  امهل و  لصفلا  دقع  ذإ  یئزجلا  نایب  یف  عرـش  یلکلا  ثاحبأ  نم  ارطـش  هرـس  سدق  رکذ  امل  - 1
هر س  دوجولا ، وحن  ینعمب  صخشتلا  تارامأ  نع  تایلکلاب و  لصحی  هنإف  زایتمالا  ینعمب  صخشتلا  نع  زارتحا  خلإ  ینعمب 

یلإ مهبهذـم  عجری  الف  كردـملا  یف  توافتب  لقعتلا ال  ساسحإلا و  يأ  كاردإلا  وحنب  هیئزجلا  هیلکلا و  نإ  نولوقی  نیذـلا  مه  - 2
نأ مهدارم  نأـب  باوـجلا  نکمی  هیروـضحلا و  هدـهاشملا  یف  میقتـسی  مـعن  دوجولاـب  لـقعتی  ـال  ساـسحإلا  ذإ  دوجولاـب  هـیئزجلا  نأ 

صخشتلاب مهدارم  وأ  دوجولا  یهف  صخشتلل  توبثلا  یف  هطساولا  امأ  یقیقحلا و  صخشتلا  هیئزجلل و  تابثإلا  یف  هطـساو  ساسحإلا 
هر س  ناکمإلا ، ظفل  لمعتسا  اذهل  هرس  سدق  هلعل  روکذملا و  عاجرإلا  نع  یبأی  مهمالکف ال  هترامأ 

ملعلا وه  راثآلا و  بالـسنا  هیثیح  هتیثیح  يذـلا  نهذـلا  یف  هلوخد  عنتمیف  راثآلا  بترت  هیثیح  یجراخلا  دوجولا  هیثیح  نأ  کـلذ  و  - 3
وه دوجولاـب و  هقلعت  نم  عناـم  ـالف  ملاـعلل  یجراـخلا  هدوجوب  مولعملا  لوصح  وحن  هتقیقح  يذـلا  يروضحلا  ملعلا  اـمأ  یلوصحلا و 

یـساسحإلا ملعلاب  صخـشتلا  لوصح  امأ  هدهاشملاب و  صخـشتلا  لوصح  زاوج  متی  نایبلا  اذهب  هدهاشملاب و  هللا  همحر  هدیری  يذـلا 
لقعلا یبأی  هیلایخ ال  وأ  هیـساسحإ  هروص  تناک  ءاوس  تاـیئزجلاب  ملعلا  دـنع  اـنل  هلـصاحلا  هیملعلا  هروصلا  نإـف  ءاـفخ  نع  ولخی  ـالف 
قبطنت دحاو  نم  رثکأ  ققحت  نع  عنمی  امنإ  اهل و  دحاو  قادصم  نم  رثکأ  ققحت  زیوجت  نع  جراخلا  نع  ضغلا  عم  اهـسفن  یلإ  رظنلاب 

امأ و  کـلذ - وحن  صخـشتلل و  اـقواسم  دوجولا  نوک  وأ  لاـثمألا  عاـمتجا  عاـنتماب  همکحک  رخآ  يرظن  مکح  ههج  نم  هروصلا  هیلع 
لقأ الثم  دـیز  هروصک  هیلایخلا  وأ  هیـسحلا  هروصلا  یف  هعـسلا  تناک  نإ  نیریثک و  یلع  قابطنالا  نع  یبأت  ـالف  هیملعلا  هروصلا  سفن 

ضارعألا دوجو  نم  عونب  لصحی  امنإ  یـسحلا  ملعلا  نإ  لاقی  نأ  الإ  یقبی  ـال  اذـه و  ـالثم  ناـسنإلا  هروصک  هیلقعلا  هروصلا  یف  اـمم 
ملع اهل  لصحی  مث  ندبلاب - دحتت  امک  اهب  دحتت  ندـبلا  عم  اهداحتاب  سفنلا  مث  جراخلا  یف  امل  الثامم  ساحلا  وضعلا  یف  هسوسحملا 

زیوجت نع  هئابإ  یف  ببـسلا  وه  لاصتالا  نم  عونلا  اذـه  هقباطم و  عون  هب  تدـحتا  يذـلا  اذـه  قباـطی  كرتشملا  سحلا  یف  یلوصح 
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نییناسفنلا ضغبلا  بحلاب و  ملعلاک  هینطابلا  ساوحلاب  هلصاحلا  امأ  هیرهاظلا و  ساوحلاب  لصاحلا  یساسحإلا  ملعلا  یف  هکرـشلا  عوقو 
مکح هیف  هکرشلا  عنمی  امنإف  هیلایخلا  روصلا  امأ  اهعم و  اداحتا  سفنلاب و  مایقلا  نم  اعون  اهل  نأل  حضوأ  اهیف  يروضحلا  ملعلا  ققحتف 

، اهادع امع  ضغلا  عم  .هیلایخلا  هروصلا  سفن  هکرـشلا  نع  عناملا  نأ  هیف ال  هکرـشلا  عوقو  عنتمی  یجراخ  صخـش  هروص  هنأب  لقعلا -
دم ط 
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هقیقحلا یف  هکرشلا  نأ  نم  رم  امل  هینیع  هیوه  یشلا ء  نوک  هکرشلل  عناملا  نأ  نم  تاحراطملا  یف  قارشإلا  خیش  هیلإ  بهذ  ام  اذک  و 
الإ تسیل  هقیقحلا - یف  هینیعلا  هیوهلا  نإف  هلـصأتم  هینیع  هیوه  هل  نوکی  رمأ ال  هقباطم  لب  هقباطم  لک  هقباطملا و ال  ـالإ  اـهل  ینعم  ـال 

بجعلا نایعألا و  یف  هل  هیوه  ینهذ ال  رمأ  دوجولا  نأ  یف  لوقلا - دکأ  دق  ردـقلا  میظعلا  خیـشلا  اذـه  نکل  یـشلل ء  صاخلا  دوجولا 
هداـم و عم  یه  وأ  هکرتـشملا  هیهاـملا  سفن  اـمأ  دوجولا  ریغ  دوجولا و  ریغ  وـه  يذـلا  یـشلا ء  سفنب  ناـک  اذإ  هدـنع  صخـشتلا  نأ 

عومجم نأ  هکرشلا و  عنمی  اهروصت ال  سفن  ءایشألا  هذه  نم  دحاو  لک  نأب  فرتعم  وه  نامز و  وأ  عضو  وأ  مک  نم  يرخأ  ضراوع 
هذهف یلک  تایلکلا 
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هکرشلا و عنمل  بجوم  هیف  یش ء  يأف  رم  امک  هتاذ  سفنب  هتیصوصخ  يذلا  صاخلا  دوجولا  نع  اجراخ  ارمأ  تناک  اذإ  هینیعلا  هیوهلا 
نع زاتمی  دوجولا ال  نإف  دوجولا  یلع  هلمح  نکمی  هل  یلیلحت  ءزجب  صخـش  لک  صخـشت  نأ  نم  نیققدـملا  ضعب  هراـتخا  اـم  اذـک 

- صخشتلا نیع  دوجولا  دوجولا و  دیفم  لعافلا  نإف  حیحص  اضیأ  وهف  لعافلاب  یشلا ء  صخـشت  نأ  نم  لیق  ام  نایعألا و  یف  هیهاملا 
نکل صخـشتلا  کلذ  لعافب  موقتی  صخـشت  لکف  هلعافب  موقتی  دوجو  لک  نأ  اضیأ  تملع  دق  صخـشتلا و  دیفم  وه  دوجولا  دیفمف 

.صخشتملا یشلا ء  صخشتل  هبیرقلا  هیببسلا  یف  انمالک 

دق کنأل  ءایـشألا  عیمج  أدـبم  وه  يذـلا  یقیقحلا  دوجولا  یلإ  هطابتراب  یـشلا ء  صخـشت   (1) نأ وه  ضعبل و  راـتخم  وه  اـم  اذـک  و 
هتلع یلإ  یـش ء  لک  طبتری  دوجولابف  اهـسفن  یف  اهتاموهفم  لجأل  اهتادوجو ال  لجأل  قحلا  لعاجلاب  طبترت  امنإ  تایهاملا  نأ  تملع 

.یلاعت هل  تاقارشإ  لالظ و  هقیقحلا  یف  تادوجولاف  عیمجلا  هلع  وه  ام  یلإ  اذکه  و 

اهتاذـل ال تاموقملا  نإف  هتاموقم  ببـسب  کلذ  سیل  هکرـشلا و  عنمی  هروصت  سفن  صخـشلا  نأ  نم  ملعلا  لهأ  ضعب  لاق  اـم  اـمأ  و 
نوکی نأ  نیعتف  هکرـشلا  عنمی  اضیأ ال  هنإف  قرافم  ضراع  ببـسب  هکرـشلا و ال  عنمی  الف  قفتم  هنإف  مزـال  ببـسب  ـال  هکرـشلا و  عنمت 

.هداملا ببسب 

لب اهریغ  لاح  روصتلا  بسحب  هکرـشلا  عنم  صخـشتلا و  یف  اهلاح  یلویهلا  نإف  صخـشتلل  طرـش  وه  يذلا  زیمتلا  یلع  هلمح  بجیف 
هریغ نود  هنم  درف  دجوی  صاخ ال  نامز  صاخ و  عضوب  هدارفأل  هلماحلا  هداملا  صصختی  مل  ام  دارفألا  رثکتملا  عونلا 

بجاولا نأ  يری  نم  هب  لوقی  نأ  نکمی  لعافلاب  صخـشتلا  نأـب  لوقلا  نأ  هقباـس  نیب  هنیب و  قرفلا  نیهلأـتملا و  قوذ  یلإ  هراـشإ  - 1
نأب قرفلا  امأ  هسفنب و  صخشتملا  هتاذب  مئاقلا  یقیقحلا  دوجولا  هرـضح  یلاعت  وهف  لوقلا  اذه  یف  امأ  هنکلا و  هلوهجم  هیبوجو  هیهام 

هر س  حیحص ، اضیأ  وهف  یناثلا  فالخب  لعافلا  بناج  نم  تآ  یشب ء  ناک  اذإ  ام  لمشی  لعافلاب  صخشتلا  نأب  لوقلا 
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زایتما نینامز و  یف  هدـحاو  هدام  یف  هنم  ناصخـش  عقی  امم  تائیهلا  روصلا و  نم  اریثک  نإف  هزیمتل  هیفاک  ریغ  اضیأ  هداملا  نأ   (1) ملعف
.نامزلاب لب  هداملاب  رخآلا ال  نع  امهدحأ  زاتما ] [و 

نإـف ناـمزلا  داـحتا  عم  زیحلا  عضولا و  نم  هداـملا  لاوحأ  ببـسب  صخـشتلا  نأ  نم  راـینمهب  هیلإ  بهذ  اـم  لـمح  یف  لوقلا  اذـکه  و 
ءاقب عم  الدـبتم  نامزلا  عم  عضولا  يأر  ثیح  مکح  اذـهل  هیـصخش و  هعیبطلا  لعجی  ام  نیئیـشلا ال  نیب  قراـفملا  زیمملا  هنم  دوصقملا 
همالع صخشملا  نم  هدارم  نأ  ول ال  هدوجو و  نامز  یف  صخشلا  یلع  هدراولا  عاضوألا  نم  ام  عضو   (2) وه صخشملا  نأب  صخشلا 

.هعضو رابتعا  نودب  هیف  هکرشلا  ضرف  نم  عنام  دیزک  يداملا  صخشلا  نإف  مکحلا  اذه  هنم  حصی  فیک  هدوجو  مزال  صخشلا و 

یلع دولولا  زایتما  دولولا و  یلع  رئاطلا  زایتما  فقوت  نإف  هبحاـصب  نیئیـشلا  نم  دـحاو  لـک  زاـتمی  نأ  زوجی  مهلوق  نم  دارملا  اذـک  و 
زایتما فقوت  امأ  رخآلا و  زایتما  یلع  امهنم  لک  زایتما  فقوت  وأ  رخآلا  تاذ  یلع  امهنم  لک  تاذ  فقوت  عنتمملا  ذإ  رودب  سیل  رئاطلا 

.نیفیاضتملا لاح  یف  یجیس ء(3)  امک  روذحم  هنم  مزلی  الف  رخآلا  سفن  یلع  امهنم  لک 

مل اذإف  صـصخم  الب  صیـصختلا  مزلی  یتح ال  ثودحلل - صـصخم  زیمم و  قحاولل  هقوحلملا  روصلاب  هروصملا  هیناثلا  هداملا  لب  - 1
هر س  صخشتلل ، یفکی  فیکف  اهدرجمب  زیمتلل  هداملا  فکی 

نأ مولعم  ذإ  الثم  عضولا  نم  رـشتنملا  درفلا  وأ  یلکلا  موهفملا  هصخـشم  اهولعج  امم  امهریغ  اـم و  نیأ  وأ  اـم  عضوب  دارملا  سیل  - 2
یئزج یلک و ال  وه ال  ثیح  نم  امهنم  الک  نأ  یف  هیلإ  مضنملا  لاح  هلاح  مضنملا  موهفملا  هیئزجلا و  دیفی  یلکلا ال  یلإ  یلکلا  مض 

نم لب  صخـشلا  ءاـقب  عم  هلدـبتل  هنم  نیعم  درف  نمـض  یف  ققحتلا  ثیح  نم  ـال  نکل  دوجولا  ققحتلا و  ثیح  نم  عضولا  موهفم  لـب 
مث یتأیس  امک  یصخشلا  جازملا  ضرعک  هدوجو  نامز  عیمج  یف  صخشلا  یلع  هدراولا  عاضوألا  نمـض  یف  ققحتلا  دوجولا و  ثیح 

دوجو نأل  نیریثک  یلع  هیهاملا  قدـص  عنتمی  هب  اـم  ینعمب  اـیقیقح  اصخـشم  سیل  دوجولا  ثیح  نم  ذوخأـملا  یئاذـکلا  عضولا  اذـه 
هر س  هفشاک ، همزال و  صخشتلا و  هرامأ  ینعمب  صخشم  لب  عضولا  يذل  هسفنل ال  صخشم  الثم  عضولا 

امهنیب طابترالل  عقوملا  ببـسلا  یلع  لب  رخآلا  تاذ  یلع  هفقوتم  لب  اهیلع  هفقوتم  تسیل  رخآلا و  هفرعم  عم  امهنم  لک  هفرعم  نإـف  - 3
هر س  ایعم ، ارود  ناک  نیتفرعملا - نیب  وأ  نیزایتمالا  نیب  رود  مهوت  ول  و 
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: بیقعت ثحب و 

ارادقم ناک  اذإ  هسفن  نامزلا  نأب  نامزلاب  لحملا  دحتا  نإ  رخآلا  نع  امهدحأ  زاتمی  دـحاو  عون  نم  نیئیـشلا  نإ  مهلوق  یلع  دروأ  دـق 
.رخآ ءزج  نم  هنم  ءزج  لحملا  هدحو  عم  زاتمی  اذ  امبف  دحاو  مسج  هلحمف  کلفلا  هکرحل 

لاـصتا ریغ  هیهاـم  هل  تسیل  همرـصتم و  هددـجتم  هقیقح  ناـمزلاب  یمـسملا  نإـف  اـهتاذ  سفنب  ناـمزلا  ءازجأ  نیب  زیمتلا  نأ  باوجلا  و 
امهیواست امههباشت و  عم  رخآلا  نع  امهدحأ  زاتما  مب  اذک و  موی  یلع  مدـقتلاب  اذـک  موی  صتخا  مل  هنأب  لاؤسلاف  ددـجتلا  ءاضقنالا و 

هنع ازیمتم  اذـک و  موی  یلع  امدـقتم  هنوک  يوس  هل  هیوه  اذـک ال  موی  نإف  اکلف  کلفلا  راص  مل  لاـقی  نأ  لـثم  یلإ  عجری  هقیقحلا  یف 
نم عارذ  زایتما  نأب  ادیدش - احاضتا  کلذ  حضتی  نینثا و  هنوک  سفنب  الإ  سیل  اهنع  هزایتما  اعبط و  هثالثلا  یلع  نینثالا  مدقت  نأ  امک 
دقف هنع  زاتمی  نامزلا  لحملا و  نم  هجراخلا  رومألا  نع  رظنلا  عطق  عم  اـهنأل  هتیوه  سفن  نع  جراـخ  یـشب ء  سیل  هفـصن  نع  طـخلا 

تالوقملا نم  یـش ء  سیل  هنأ  نم  خیـشلا  مـالک  یف  دـجو  اـم  هقیقحلا و  سفنب  لـصحی  دـق  هیعونلا  تاـکراشملا  نع  زیمتلا  نأ  ملع 
عـضولاب الإ  نامزلا  هدحو  عم  زایتمالا  لصحی  هنإف ال  نامزلا  هدـحو  عم  اقلطم  ریغلا  نع  زایتمالا  هدارمف  عضولا  الإ  هتاذـب   (1) صخشتی

مایقلا نع   (2) دوعقلاک عضو  نع  عضو  لک  زایتما  امأ  نامزلاب و  الإ  عضولا  هدحو  عم  زایتمالا  لصحی  هنأ ال  امک 

هتاذب و صخشتی  خیشلا  لاق  صخشی  مل  صخشتی  مل  ام  یشلا ء  مهلوق  یضتقمب  هتاذب  اصخشتم  صخـشملا  نوکی  نأ  بجو  امل  - 1
زیمتم اضیأ  هنإف  نامزلاب  احودـقم  هرـصح  ناک  امل  زایتمالا و  هدارم  هرـس  سدـق  فنـصملا  لاق  یقیقحلا  دوجولاب  صخـشتلا  ناک  امل 

هر س  رمألا ، سکعنا  عضولا  هدحو  نامزلا و  ددعت  عم  نامزلا و  هدحو  عم  اذه  هرس  سدق  فنصملا  لاق  هتاذب 
ضعب یلإ  اهضعب  مسجلا  ءازجأ  هبـسن  ینعأ  نیتبـسنلل - هلولعملا  هئیهلا  وه  یلوقملا و  عضولا  وه  دارملا  اذإ  دوعق  نع  دوعق  اذک  و  - 2

هبسن هل  رخآلل و  تسیل  اهماسجأل  يذلا  بیترتلا  یف  هبترم  ملاعلا  اذه  تادوجوم  نم  دوجوم  لکل  نإف  جراخلا  یلإ  عومجملا  هبـسن  و 
نم تایرـصنعلا - رـصانعلا و  تاـیکلفلا و  كـالفألا و  نم  هقراـفملا  همزـاللا و  عاـضوألا  تاوذ  یف  اـمک  هریغل  تـسیل  جراـخلا  یلإ 

هر س  اهعاونأ ، عاضوألا و  صاخشأ 
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نوکی دق  روکذملا  ینعملاب  صخشتلا  و  اهقئاقح - سفنب  لصحی  امم  هنأ  نم  رادقم  نع  رادقم  نامز و  نع  نامز  زایتما  لاحک  هلاحف 
قحال ضراعب  نوکی  دق  اهمزاول و  نم  كانه  عضولا  نإف  سمشلاک  تاذلا  مزاولب  نوکی  دق  دوجولا و  بجاو  یف  امک  تاذلا  سفنب 

صخـشت ندـبلا و  نیب  اهنیب و  یتلا  هقالعلابف  سفنلا  صخـشت  امأ  ریغ و  ـال  ناـمزلا  عضولا و  باـب  نم  هنأ  نیب  دـق  دوجولا و  لوأ  یف 
هیف یه  يذلا  ندبلابف  هیندبلا  يوقلا 

نیعتلا ءاحنأ  یف  ( 3  ) لصف

یـشلا ء و دوجو  وحن  هنأل  یناثلا  نود  یبسن  رمأ  لوألا  ذإ  هصخـشت  ریغ  یـشلا ء  نیعت  نأ  یـضم  دـق   (1) نیعتلا ءاحنأ  یف  ( 3  ) لصف
زاتمملا دوجولا  بجاولا  نیعتک  تاذلا  نیع  نوکی  دق  وه  و  هیف - هکراشی  ثیحب ال  هریغ  نع  یشلا ء  زایتما  هب  ام  نیعتلاف  ریغ  هتیوه ال 

یلع ادـئاز  ارمأ  نوکی  دـق  اهتاوذ و  نیع  اضیأ  اهنإف  نهذـلا  یف  هیلقعلا  تاموهفملا  هیناکمإلا و  تایهاملا  تانیعتک  هریغ و  نع  هتاذـب 
بتاکلا نم  یمألا  زایتماک  هل  رمألا  کلذ  لوصح  مدـعل  نوکی  دـق  و  هباتکلاب - یمألا  نم  بتاکلا  زایتماک  هریغ  نود  هل  الـصاح  هتاذ 

لوصح انرابتعاک  هل  رمألا  کلذ  ریغ  لوصح  مدع  نع  رظنلا  عطق  عم  هل  رمألا  اذه  لوصح  ربتعی  نأ  نم  ولخی  لوألا ال  هباتکلا و  مدعب 
- ایدوجو نوکی  دق  دئازلا  نیعتلاف  هل  هریغ  لوصح  مدع  عم  هلوصح  ربتعی  وأ  هل  هطایخلا  لوصح  مدع  نع  رظنلا  عطق  عم  دـیزل  هباتکلا 
سرفلا و نع  هتاذب  زاتمم  الثم  ناسنإلاف  نیعتلا  عاونأ  عیمجل  عمجی  دق  دـحاولا  عونلا  امهنم و  ابکرم  نوکی  دـق  ایمدـع و  نوکی  دـق  و 

نع راهقلا و  ورمع  نع  زاتمملا  میحرلا  دیزک  هیدوجو  يرخأ  هفـصب  فصتملا  نع  زاتمی  هدارفأ - نم  درف  یف  هیدوجو  هفـص  لوصحب 
هفـص مدع  عم  هیدوجو  هفـصب  بتاکلا  ریغلا  طایخلا  نع  طایخلا  ریغلا  بتاکلا  زاتمی  لوهجلا و  نع  میلعلاک  هیمدـع  هفـصب  فصتملا 

(2) مزاول نم  اهلک  هدئازلا  تانیعتلا  سکعلاب و  يرخأ و 

قواـسم اقادـصم و  زیمتلا  زاـیتمالا و  نیع  نیعتلا  کلذـک  اـموهفم  هقواـسم  اقادـصم و  دوجولا  نیع  یقیقحلا  صخـشتلا  نأ  اـمک  - 1
هر س  اموهفم ،

هر س  مادعأ ، یه  امب  مادعألا  یف  زیم  هیعدتسم و ال  دوجولا و  ماکحأ  نم  زیمتلا  يأ  - 2
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راـبتعاب وأ  اـهل  نیربـتعملا  ناـهذأ  یف  اـهتادوجو  راـبتعاب  اـضیأ  اـهزیامت  ضعب  نع  اهـضعب  هزیاـمتملا  مادـعألا  نإ  یتـح  تادوـجولا 
زیمت یلإ  هقیقحلا  یف  عجری  هدئازلا  تافـصلاب  زیمتلا  نأ   (1) قحلا اهتافـصب و  وأ  اهتاوذـب  هزیامتم  تاوذ  اهل  نأ  اهتاکلم ال  تادوجو 

بسحب نوکی  امیف  رصحنم  تاذلاب  زیمتلاف  لیحتـسملا - لسلـستلا  مزل  الإ  يرخأ و  هفـصب  اهـسفنب ال  نوکی  اهزیمت  تافـصلا و  کلت 
ضرعلاب الإ  زیمتملا  یلع  دئاز  رمأب  تاوذلا ال  سفن 

عوضوملا عونلا و  نیب  هداملا و  سنجلا و  نیب  قرفلا  یف  ( 4  ) لصف

هراشا

نوکی نأ  طرشب  اهانعم  روصتی  نأب  یش ء  طرشب ال  ذخؤت  دق   (2) هیهاملا نإ 

هرثکتم ال تارثکملا  کـلت  هزیمتم و  تازیمملا  کـلت  هقیقحلا  یفف  تارثکمب  رثـکت  تازیممب و  زیمت  لـصح  عضوم  لـک  یف  يأ  - 1
هذـهف تاهجلا  هنمزألا و  تاعوضوملاب و  الثم  ضایبلا  زیمت  رثکت و  اذإف  بلـسلا - هحـص  هیف  ضرعلاب  ام  ضرعلاب و  عضوملا ال  کلذ 

هر س  ضایبلا ، کلذ  تاذ  فرص  یف  هرثک  زیم و ال  ضرعلاب و ال  الإ  ضایبلا  ال  تازیمتملا - تارثکتملا  یه 
یف وه  امنإ  یـش ء  طرـشب  وأ  طرـشب  هیهاملا ال  ذـخأب  لصفلا  سنجلا و  نیب  عونلا و  نیب  ققحتملا  لمحلا  نأ  یلع  هبنتی  نأ  بجی  - 2

هیهاملا مزاول  رئاس  دوجولا و  یتح  تاذـلا  نع  هجراخلا  تالومحملا  عیمج  اهنع  عوفرملا  یه  ثیح  نم  هیهاـملا  یه  تاذـلا و  هبترم 
یتح هبترملا  هذـه  یف  یجراخلا  دوجولل  ققحت  ذإ ال  قطان  ناسنإلا  ناویح و  ناسنإلا  ناسنإ و  ناسنإلا  انلوقک  ایلوأ  الإ  لـمحلا  سیلف 

لوخد ریغ  عونلا  تاذ  یف  امهلوخد  نأل  ایلوأ  المح  لصفلا  سنجلا و  نیب  لمحلا  نوک  کـلذ  مزلتـسی  ـال  عئاـشلا و  لـمحلا  میقتـسی 
يدأ لصفلا  دح  یف  سنجلا  لخد  ول  فلخ و  اذه  اموقم  مسقملا  بلقنا  سنجلا  دـح  یف  لصفلا  لخد  ولف  رخآلا  تاذ  یف  امهدـحأ 

دح ینعأ  هدح  یف  لخاد  وه  هلصحی و  همـسقی و  لصف  یلإ  هیف  جاتحی  هنأل  هیاهنلا  ریغ  یلإ  لصفلا  دح  یف  سنجلا  ررکت  یلإ  کلذ 
نأ موقلا  رکذ  اذـل  عئاش و  امهنیب  لمحلا  هیلع و  دـئاز  رخآلا  دـح  نع  جراـخ  لـصفلا  سنجلا و  نم  لـکف  ارج  مله  لـصفلا و  لـصف 

هبترم لـصفلا  عوـنلا و  ماـهبإ  هبترم  سنجلا  نأ  رهظی  اـنه  نـم  سنجلا و  یلإ  هبـسنلاب  هصاـخ  لـصفلا  لـصفلل و  ماـع  ضرع  سنجلا 
نایمـسی امنإ  هنیع و  عونلا  یلإ  هبـسنلاب  لصفلا  سنجلا و  نم  الک  نأ  هیلع  عرفتی  هلیـصفت و  هبترم  هدـحو  عونلا  وه  عونلا  و  هلـصحت -

خلإ اءزج  لصفلا  سنجلل و  لاقی  امنإ  هلوقب و  همالک  لیذ  یف  هللا  همحر  فنـصملا  هنیب  دق  دـحلا و  یف  نیءزج  امهعوقول  هنم  نیءزج 
هعوضوم یف  انیعت  عبتتـسی  مکحلا  نأل  لصفلل  مکحلا  امنإ  اهل و  مکح  سنج ال  یه  ثیح  نم  هیـسنجلا  هیهاملا  نأ  اضیأ  رهظی  هنم  و 

ینعملا اذـهل  هللا  همحر  ضرعتیـس  اطـسوتم و  اعون  هنوک  ههج  نم  ماکحألا  ضعب  هل  نوکی  نأ  نکمی  معن  هماهبإل  سنجلل  نیعت  ـال  و 
دم ط  الیصفت ،
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نیدوجولا یف  هیلع  امدـقتم   (1) هل هدام  عومجملا  کلذـل  اءزج  نوکیف  هیلع  ادـئاز  هنراقی  ام  لک  نوکی  ثیحب  هدـحو  ینعملا  کـلذ 
زیوجت عم  اهانعم  روصتی  نأب  یش ء  طرشب  ذخؤی ال  دق  دوجولا و  یف  داحتالا  وه  لمحلا و  طرـش  ءافتنال  عومجملا  یلع  هلمح  عنتمیف 

دق کلذک  هذوخأملا  هیهاملا  هدحو و  هسفن  یلع  عومجملا و  یلع  لمحیف  رخآ  یـش ء  عم  نرتقی  نأب  هدـحو  هنوک ال  هدـحو و  هنوک 
لصحتی امنإ  تایهاملا و  هفلتخم  ءایشأ  یلع  هیلوقملل  المتحم  ارمأ   (2) نوکی لب  عقاولا - یف  اهسفنب  هلصحتم  ریغ  نوکت 

هروصلا هداملا و  نم  عومجملا  یلإ  هبسنلاب  امأ  و  هروصلا - وه  يذلا  رخآلا  ءزجلا  یلإ  هبسنلاب  هدام  وه  امنإف  هحماسم  نع  ولخی  ال  - 1
دم ط  هیف ، هدام  لاقی  نأ  هرابعلا  قح  نم  ناک  هیدام و  هلع  وه  امنإف 

هماتلا تایهاملا  نیب  ددرملا  رئادـلا  رمألا  ناک  هنأ  یلع  الإ  لالقتـسالا  وحنب  هیلإ  هراشإلا  لقعلل  نکمی  ـال  سنج  وه  اـمب  سنجلاـف  - 2
خیشلا راشأ  اذه  یلإ  الصف 17 و  اسنج و  انوکی  ملف  هیلقع  هروص  لصفلا  هیلقع و  هدام  ناک  لقعلا  یف  ام  انذخأ  ول  عاونألا و  یه  یتلا 

هروص يأ  یلع  هنأ  يردی  ال  دعب - لوهجملاک  نوکی  اسنج  نوکی  یتلا  ههجلا  یلع  ذخأ  اذإ  مسجلا  نأ  اذه  نم  نیبف  هلوقب  افـشلا  یف 
نوکلف هدافأ  ام  رخآ  یلإ  لصحم  مسج  وه  یـش ء  لـعفلاب  دـعب  ررقتی  مل  هنـأل  کـلذ  لیـصحت  سفنلا  بلطی  لمـشی و  هروص  مک  و 

یلع لمحی  هلـصحم  هعیبط  هنوکل  هنإف  عونلا  فـالخب  قئاـقحلا  هفلتخملا  هرثکلا  یلع  لـمحی  اـهب - ادـحتم  لوصفلا  یف  اـیناف  سنجلا 
یه تادوجو  هقیقحلا  یف  هدوـجو  نـأل  ادوـجو  هلـصحت  مدـع  سنجلا  تاذ  لـصحت  مدـعب  دارملا  نأ  ملعا  قئاـقحلا  هقفتملا  هرثـکلا 

نیعتم و اهموهفم  نأل  موهفملا  ثیح  نم  هیهام  ماـهبإ  دارملا  سیل  و  ققحتلا - ثیح  نم  هیهاـم  ماـهبإ  همـسقملا و  لوصفلا  تادوجو 
ضعب هنإ  ثیح  هیهام  هیمامت  مدـع  ماـهبإلاب  دارملا  سیل  اـموقم و  مسقملا  ناـکل  ـالإ  لـصفلاب و  موهفم  وه  اـمب  اـهموهفم  نیعت  سیل 
طلتخی هیجراخلا  تابکرملا  یف  نإف  فیکلا  مکلاک و  طئاسبلا  سانجأ  یف  رهظأ  کل  اذـه  هیهاملا و  ضعب  اضیأ  لصفلا  نإف  هیهاملا 

یجراخلا یلخادـلا و  لقعلا  یف  اهنإف  نیعلاب  يدوجولا  اهماهبإل  صاصتخا  ـال  و  اهتیـسنج - ظاـحل  اهـسانجأ و  هیداـم  ظاـحل  کـیلع 
هر س  هیلقع ، اداوم  تاذوخأم  یه  امب  وأ  تاموهفم  یه  امب  اهمکح  وهف  طقف  لقعلا  اهذخأ  اذإ  اذکه و 
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ءایشألا کلت  دحأ  هلعج  هموق و  يذلا  هیلإ  فاضنملا  اسنج و  نوکیف  ءایشألا  کلت  دحأ  اهنیعب  ریصت  هب و  صصختیف  هیلإ  فاضنی  امب 
هلـصأتملا قئاقحلا  يدحإ  اهنم  دحاو  لک  اهلعجی  اهیلإ  رومأ  فایـضنا  رابتعاب   (1) هلصحتم ریغ  اهتاذ  یف  هلـصحتم  نوکت  دق  الـصف و 
مهفالتخا أشن   (3) اذه نم  رصانعلا و  ملاع  یلویهک  عون  نم  دحاو   (2) صخش لب  عون  اهـسفن  یف  یهف  سنج  تحت  هلخادلا  عاونألاک 

یـش ء طرـشب  تذخأ ال  اذإ  صخـش و  یف  رـصحنم  عون  اهتاذ  دح  یف  اهنأل  عزانتلل  ینعم  هیـصخش و ال  وأ  هیعون  اهتدـحو  نوک  یف 
نإ یـش ء و  هعم  نوکی  نأ ال  طرـشب  ذـخأ  اذإ  الثم  ناویحلاف  اهیلإ - هفاضنملا  هعونملا  روصلا  یلإ  سایقلاب  یـسنج  ماهبإ  اهل  لـصح 
عم نوکی  نأ  طرـشب  ذـخأ  اذإ  هدام و  ناک  ناویح  هل  لاقی  قطانلا و ال  ناویحلا و  نم  ابکرم  ائیـش  عومجملا  راص  ـالثم  قطاـن  هب  نرتقا 
ءزج لوألا  ناویحلاف  اسنج  ناک  نوکی  نأ ال  یش ء و  هعم  نوکی  نأ  طرـشب  ذخأ ال  اذإ  اعون و  ناک  هب  الـصحتم  اصـصختم و  قطانلا 
لاقی امنإ  اءزج و  نوکی  الومحم و ال  نوکیف  اـضیأ  لوـألا  سنج  هسنج و  ثلاـثلا  هسفن و  یناـثلا  دوجولا و  یف  هیلع  مدـقتم  ناـسنإلا 
هروص لیـصحت  یف  امهتظحالم - نم  لقعلل  دـب  هنأ ال  هرورـض  هدـح  نم  اءزج  عقی  امهنم  الک  نأل  عونلا  نم  ءزج  لصفلا  وأ  سنجلل 

هنع ارخأتم  نوکیف  جراخلا  بسحب  امأ  عبطلاب و  لقعلا  یف  عونلا  یلع  امدقم  نوکی  رابتعالا  اذهبف  سنجلا  تحت  لخادلا  عونلل  هقباطم 
اذـه لعفلاب  وه  وه  هریـصی  هلـصحی و  هصخی و  یـش ء  هریغ و  همعی و  یـش ء  هل  لقعی  مل  جراخلا  یف  الثم  ناسنإلا  دـجوی  مل  ام  هنـأل 

ثاحبأ هیف  ءافشلا و  یف  خیشلا  مالک  هصالخ 

هر س  هلبق ، امک  لوصفلا  فایضناب  هلصحتم  اهنأ  يأ ال  - 1
اهنوکل هکرحلا  ناـمزلا و  یلویهلا و  ـالإ  هیداـملا  هعون  دارفأ  رئاـسب  ءاـنتعا  هل  یلقع  يرون  درف  هل  هلـصأتملا  عاونـألا  نم  عون  لـک  - 2

هر ن  یناملظلا ، ینامسجلا  ملاعلا  هصاخ 
نم اهیلع  عزوملا  نازیکلا  ءاـم  نیب  کلذـل  و  یلکلا - صـصحک  بتارم  اـهل  نـأل  همهبم  هیـصخش  هدـحو  اهتدـحو  نوک  نم  لـب  - 3

یلویهلا نأ  عم  رحبلا  ءام  لاقی  هربحلا و ال  ءام  نم  هذـه  لاقی  کلذـل  و  رحبلا - ءام  نیب  هنیب و  یه  تسیل  هبـسانم  هربحلا  ءام  هربحلا و 
نم اذه  و  نادقفلا - فعـضلا و  طرف  نم  کلت  نکل  رونلاک  هوجو  تاذ  هملظلاف  یلویهلا  ثحبم  یف  اذه  اوررق  دـق  ددـعلاب و  هدـحاو 

هر س  مویقلا ، یحلل  هوجولا  تنع  نادجولا و  هوقلا و  طرف 

دلجملا 2 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 433زکرم  ۀحفص 41 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j2/AKS BARNAMEH/#content_note_18_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j2/AKS BARNAMEH/#content_note_18_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j2/AKS BARNAMEH/#content_note_18_3
http://www.ghaemiyeh.com


19 ص :

طرـشب هذوخأملا ال  یلإ  اهمیـسقت  نم  مزلیف  یـش ء  طرـشب  هذوخأملا ال  الإ  تسیل  یه  هقلطملا و  هیهاملا  وه  همـسقلا  دروم  نأ  لوألا 
.هریغ یلإ  هسفن و  یلإ  یشلا ء  میسقت  اهریغ  یلإ  یش ء و 

اهسفن یلإ   (2) اهمـسقی هقلطم و  اهنوک  ثیح  نم  اهیلإ ال  رظنی  لقعلا  نأ  الإ  هقلطملا  هیهاـملا  تناـک  نإ  مسقملا و  نأ   (1) باوجلا و 
هجو یلع  ربتعملا  ناویحلا  موهفم  مسقلا  ـالثم و  ناویحلا  هعیبـط  مسقملاـف  نیرخـآلا  نیوحنلاـب  هربـتعم  اـهیلإ  راـبتعالا و  اذـهب  هربـتعم 

.یناثلا نم  معأ  لوألا  نأ  کش  قالطإلا و ال 

لوقلا نوکی  ذئنیح  دئاز و  ریغ  وأ  ناک  ادئاز  الـصأ  یـش ء  هنراقی  نأ ال  وه  هدـحو  نوکی  نأ  طرـشب  ذوخأملا  نم  موهفملا  نأ  یناثلا 
انذـخأ اذإ  لاق  ثیح  خیـشلا  هب  حرـص  ام  یلع  هریغ  هیف  لخدـی  نأ ال  وه  دارملا  نأل  اـضقانت  هیلع  دـئاز  وه  اـمل  انمـضتم  اءزج  هنوکب 

ینعم هیلإ  مضنا  ول  ثیحب  لب  اذه  ریغ  ینعم  هیف  الخاد  سیل  هنأ  طرتشی  اذه و  هل  ام  ههج  نم  قمع  ضرع و  لوط و  اذ  ارهوج  مسجلا 
.هدام مسجلاف  هنع  اجراخ  ینعم  ناک  کلذ  ریغ  وأ  ذغت  وأ  سح  لثم  اذه  ریغ 

یتح رخآ  یـش ء  یلإ  هتاذ  میمتت  یف  جاتحی  يأ ال  هیهاملا - تاذلا و  بسحب  کلذک  هنوک  هدحو  ذوخأملا  نم  دارملا  نأ  باوجلا  و 
جاتحی هصقان  هیهام  هنإف  طرشب  ذوخأملا ال  فالخب  همات  هلماک  اهسفن  دح  یف  یهف  یلوألا  ریغ  يرخأ  هیهام  راص  یش ء  هیلإ  مضنا  ول 

.يرخأ هیهام  عومجملا  نأل  هیلع  دیزی  امل  هل و  اءزج  هنوک  کلذ  یفانی  مامت و ال  یلإ 

اریخأ حرص  یش ء و  طرش  الب  ذوخأملا  ماسقأ  نم  مهبملا  ریغ  لعج  هنأ  ثلاثلا 

فاضملا قلطملا و  یلإ  مسقنملا  ءاـملا  قلطم  و  ملعلا - اذـه  یف  دـیقملا  قلطملا و  دوجولا  یلإ  مسقنملا  دوجولا  قلطم  ریظن  اذـهف  - 1
هر س  کلذ ، وحن  وحنلا و  یف  هعم  هیف و  هل و  هب و  و  قلطملا - یلإ  مسقنملا  لوعفملا  قلطم  هقفلا و  یف 

، امهیلإ رابتعالا و  اذهب  هربتعم  اهسفن  یلإ  اهمیسقت  هخسن و  یف  و  - 2
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.ء یش  طرشب  ذوخأم  هنأب 

.هافانم الف  یناثلا  نم  معأ  لوألا  نأ  یلع  هانبم   (1) نأ باوجلا  و 

مسجلاف حماست  یـش ء  طرـشب  ذوخأملا  هیلإ و  فاضنا  امب  لصحتملا  نع  هرابع  هلعج  لصفلا و  سنجلا و  عومجم  وه  عونلا  نأ  عبارلا 
.یناویح عون  رومألا  هذه  عومجم  عم  مسجلا  لب  اعون  هیکرحتملا  هیساسحلا و  سفنلا و  هفاضإب  ریصت  هسفن  سیل  الثم 

بسحب ربتعا  اذإ  یـش ء  طرـشب  ذوخأملا ال  نأ  مالکلا  هقیقح  تاذلاب و  دحاو  عونلا  لصفلا و  سنجلا و  نأ  یلع  ینبم  هنأ  باوجلا  و 
وه اعون و  ناک  داحتالا  ضحم  بسحب  ربتعا  اذإ  ـالومحم و  اـیتاذ   (2) ناک ههج  نم  داحتالا  ههج و  نم  هنراقی  اـم  نیب  هنیب و  ریاـغتلا 

.ء یش  طرشب  ذوخأملاب  دارملا 

ههج نم  کـلذ  نأ   (3) باوجلا و  یلقعلا - دوجولا  یف  اهمدـقت  مزلی  نیأ  نمف  هیجراخلا  ءازجألا  نم  تناـک  اذإ  هداـملا  نأ  سماـخلا 
ناویحلا و هیهام  وه  دحاو  یش ء  هیئزجلا  هیسنجلا و  ضورعم  هلصف و  هسنج و  روصت  یلع  فقوتی  الثم  ناسنإلاک  عونلا  روصت   (4) نأ

وه امنإ  ریاغتلا 

طرـشب ذخؤی ال  رابتعاب  یـش ء  طرـشب  ذوخأملا  نإف  رابتعالا - بسحب  هیمعألا  تلق  سکعلاب  امیـسق و  مسقلا  لعج  مزلیف  تلق  نإ  - 1
نوکی نأ  طرشب  ذخأ  اذإ  هلوق و  یف  اعون  طورـشملا  لعج  ثیح  خلإ  هرابع  هلعجف  رابتعاب  هیمـسقلا  رابتعاب و  هیمیـسقلاف  رخآ  رابتعاب 

هر س  هسفن ، یناثلا  هلوق و  یف  و  خلإ - قطانلا  عم 
هنوک ذـئنیح  ظحالی  الف  ریغ  داحتالا ال  ههج  نم  ربتعا  اذإ  امأ  مهفاف  داحتالا  ههج  نم  الومحم  هریاغملا و  بسحب  اـیتاذ  نوکی  يأ  - 2

هر ن  مهفاف ، عونلا  نع  هب  ربعی  امب  ذئنیح  هنع  ریبعتلا  یف  ریض  الف  ایتاذ 
ناردجلا و فقـسلا و  روصتب  قوبـسم  تیبلا  روصت  نأل  اضیأ  یلقعلا  دوجولا  یف  همدقتم  هدام  یه  امب  هداملا  نإ  لاقی  نأ  یلوألا  - 3

هر س  خیشلا ، زوج  امک  هیجراخلا  ءازجأل  دیدحتلا  زیوجت  یلع  ءانب  امیس  و ال  ندبلا - سفنلا و  روصتب  قوبسم  ناسنإلا  روصت 
یلإ سایقلاب  سنجلل  ماهبإ  وه  امنإ  لوصفلا  یه  یتلا  هیعونلا  تالـصحتلا  ثیح  نم  سنجلا  ضرعی  يذلا  ماهبإلا  يرخأ  هرابعب  و  - 4

دم ط  ءزج ، هدام و  سنجلا  دوعی  رظنلا  اذهب  سنجلل و  لصحت  عون  وهف  هسفن  یف  امأ  لصحتملا و  نم  عاونألا  یف  ام 
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.ء یش  طرشب ال  یناثلا  یف  یش ء و  طرشب  لوألا ال  یف  هرابتعا  بسحب 

.هیلع امدقم  هیف  ادوجوم  طرشب ال  مسجلا  نوکی  فیکف  مسجلا  هنیعب  وهف  جراخلا  یف  ناویحلا  وه  ام  نأ  سداسلا 

ینعأ اـهیلإ  سفنلا  مامـضنا  نم  لـصح  اـم  یلع  لومحملا  مسجلا  ریغ  رخآ  دوجوم  سفنلا  هداـم  وه  يذـلا  مسجلا  نأ   (1) باوجلا و 
.ایعیبط ابیکرت  بکرم  عون  لک  یف  اذکه  رخآلل و  ءزج  امهدحأ  نادوجوم  نامسج  انهاهف  عومجملا 

لوألا لعج  فیکف  صاخـشألا  دـحأ  نوکی  نأ  لمتحی  عونلا  کلذـکف  عاونألا  دـحأ  نوکی  نأ  لـمتحی  سنجلا  نأ  اـمک  هنأ  عباـسلا 
.مهبم ریغ  الصحتم  یناثلا  لصحتم و  ریغ  امهبم 

هیلقعلا هراـشإلا  یلإ   (2) سایقلاب همدـع  ماـهبإلاف و  هلوقعم  اـهنوک  ثیح  نم  هیلکلا  قئاـقحلا  تاـیهاملا و  لاـحب  هربعلا  نأ  باوجلا  و 
دوجولا رابتعاب  ال  رظتنم - لـصحت  هل  قبی  مل  هلماـک  هیهاـم  هنإـف  عونلا  فـالخب  ممتم  یلإ  جاـتحی  هصقاـن  هیهاـم  هنـأل  مهبم  سنجلاـف 

روصلا نم  هطیسبلا  رومألا  تایصخشک  طقف  تافاضإ  امإ  هصاخلا  ضارعألاب  لصحی  امنإ  کلذ  هیسحلا و  هراشإلا  اهلوبق  یجراخلا و 
یف دـحأل  بیر  ال  قرفلا - اذـه  یلع  ظفحتلا  عمف  تافاضإلا  یلع  هدـئاز  لاوحأ  وأ  اهلاحم  یف  اهلوصحب  اهـصخشت  نإف  ضارعـألا  و 
ءاوس یلک  لک  یف  لب  اهیف  يرجیف  صخـشتلل  تامالع  و  مزاول - یه  یتلا  ضراوعلا  یلإ  سایقلاب  عونلل  لـصحتلا  ماـهبإلا و  ضورع 

ءزج یهف  یش ء  طرشب ال  تذخأ  اذإ  لصفلا  هیهامف  هروکذملا  هثالثلا  تارابتعالا  ایضرع - وأ  ایتاذ  ناک 

هر س  سنج ، وه  يذلا  ینعملاب  مسجلا  عم  هدام  هب  وه  يذلا  ینعملاب  مسجلا  طلخ  نم  أشن  هابتشالاف  - 1
هیداملا ضراوعلا  نع  ادرجم  عونلل  لیـصحتلاف  هیرونلا - لثملاب  نیلئاقلا  نییقارـشإلا  قیرط  یلع  امأ  نیءاشملا و  بهذم  یلع  اذـه  - 2

هر س  سانجألا ، بابرأ  تاقرافملا  ملاع  یف  سیل  ذإ  سنجلا  فالخب  عاونألا  بابرأ  ملاع  یف  وه 

دلجملا 2 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 433زکرم  ۀحفص 44 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j2/AKS BARNAMEH/#content_note_21_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j2/AKS BARNAMEH/#content_note_21_2
http://www.ghaemiyeh.com


22 ص :

اضیأ ضرعلا  هیهام  عونلا و  نیع  یهف  اهب  موقتی  ام  عم  تذخأ  اذإ  لصف و  (1) و  لومحم یهف  یش ء  طرشب  تذخأ ال  اذإ  هروص و  و 
هدـحو اهل  هیعیبط  هیهام  لوألا  نأ  نیعومجملا  نیب  قرفلا  هثالثلا و  تارابتعالاب  اـعیمج - اـمهنم  لـصاح  عومجم  یـضرع و  ضرع و 

هیهام اذک  هداملا و  لدب  اعوضوم  لوألا  رابتعالاب  هذوخأملا  عونلا  هیهام  یمسی  نأ  یلوألا  هیرابتعا و  هیهام  هنإف  یناثلا  فالخب  هیتاذ -
هیف لحی  امع  ینغتـسملا  هل و  هدام  هیف  لحی  امب  موقتملا  لحملا  نأل  لوصفلا  نود  ضراوعلا  یلإ  سایقلاب  کلذـک  هذوخأملا  سنجلا 

.نیئیش یلإ  سایقلاب  اعوضوم  هدام و  نوکی  نأ  زوجی  دحاو  یشف ء  هل  عوضوم 

- هتکن

ضعب یف  لصفلا  یلإ  جاتحی  نأ  روصتی  الف  لصف  یلإ  اهتقیقح  دـح  یف  جاتحت  هصقان  همهبم  هیهام  هیـسنجلا  هعیبطلا  نأ  تملع  امل  و 
هیهاملا سفنب  هیلإ  راقتفالا  ضرف  دـق  هیهاملا و  بسحب  هینغتـسم  نوکتف  لصف  نود  لـصحت  ولف  اهـضعب  یف  هنع  ینغتـسی  عضاوملا و 
هعیبطلا یقبیف ]  ] تیقبف لصفلا  یلإ  راـقتفالا  لاز  اذإ  هنـأل  لدـب  یلإ  اهـسنج  هعیبط  نع  اهلـصف  لوزی  نأ  لیحتـسی  هطیـسبلا  قئاـقحلاف 

نوکل لب  اضیأ  ضراوعلاب  لصحی  هنـأل  زییمتلا  درجمل   (2) سیل لصفلا  یلإ  راقتفالا  نأ  ملعف  هیـسنج  هعیبط  تناک  امف  هنود  هلـصحم 
همدعب عضوم و  یف  لصفلاب  موقتلا  زوجی  الف  مامت  یلإ  جاتحی  هصقان  اهتاذ  دح  یف  هیهاملا 

امهالک هیلإ و  هبـسنلاب  طرـشب  ـال  سنجلا  نأ  اـمک  سنجلا  وه  دـحلا و  یف  يذـلا  رخـآلا  ءزجلا  یلإ  هبـسنلاب  طرـشب  ـال  لـصفلاف  - 1
نم ءاضتقاب  کلذ  امنإف  رخآلا  یلإ  امهدحأ  سیق  اذإ  لیصحتلا  ماهبإلاب و  نافلتخی  اناک  نإ  امهسفن و  یلع  ماتلا و  دحلا  یلع  نالمحی 

دم ط  ریغ ، امهتاذ ال  مزال  وهف  لیصحتلا  ماهبإلا و  امأ  لمحلا و  هحص  داحتالا و  وه  امنإ  هیطرشباللا  مکحف  امهسفن 
هیلإ جاتحی  امنإ  لـصفلا  نأ  اـضیأ و  هقراـفملا  ضارعـألاب  لـصحی  هنأ  مولعم  یجراـخلا و  دوجولا  بسحب  زییمتلا  زییمتلاـب  دارملا  - 2

هادع و امع  یـشلا ء  زییمت  هنأش  لصفلا  نأ  قطنملا  لهأ  هرکذ  ام  امأ  اذـه و  یجراخلا  دوجولا  نود  تاذـلا  توذـت  ماقم  یف  سنجلا 
دوجولا هلحرم  یف  سنجلا ال  هیهام  لیـصحتب  يأ  هیهاملا  هبترم  یف  زییمتلا  هب  نونعی  اـمنإف  هتاذ  یف  وه  یـش ء  يأ  باوج  یف  عقی  هنأ 

دم ط  یجراخلا ،
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ام قرف  هنأ  ملعی  نأ  بجی  امم  یلقع و  عون  هیـسنجلا  هیهاملا  نم  طرـشب ال  ذوخأملا  نإف  یلقعلا  راـبتعالا  بسحب  ـالإ  رخآ  عضوم  یف 
ذخؤی هتیـسنج و  نع  درجی  نأ  نکمی  هیجراخلا  تابکرملا  یف  سنجلا  نإف  طئاسبلا  یف  هنیب  هیجراـخلا و  تاـبکرملا  یف  سنجلا  نیب 

رهوج درجم  هنأ  رابتعاب  تسیل  الثم  مسجلا  هیـسنج  نأل  کلذ  هتعیبط و  سفنب  لب  لوصفلا  نم  لـصفب  ـال  اـیقیقح  اـعون  ریـصی  ثیحب 
یشب فلتخم  ریغ  ماسجألا  یف  هقیقحلا  قفتم  ینعملا  اذهب  وه  ذإ  کلذ  ریغ  هیسرفلا و  هیناسنإلاک و  رخآ  یش ء  هیف  لخاد  ریغ  ممکتم 

هنم هبکرم  اهنأل  رئاظنلا  نم  امهریغ  سرفلا و  ناسنإلا و  یلع  قدـصی  ینعملا ال  اذـهب  وه  جراخ و  نم  هیلإ  فاضنت  رومأب  لب  لخاد  ء 
الإ و  عقاولا - بسحب  تلصحت  تمت و  دق  هتقیقح  نأل  عقاولا  یف  الـصحم  اعون  مسجلا  نوکیف  اهل - هدام  نوکت  لب  رخآ  یـش ء  نم  و 
الب قمع  ضرع و  لوط و  وذ  رهوج  هنأ  ینعمب  اسنج  نوکی  امنإ  لب  هیتابنلا  هیناویحلا و  یلإ  هیدامجلا  نم  مسجلا  لقتنی  نأ  نکمأ  امل 

قدـصی ذإ  هب  اقحال  هنع  اجراخ  نوکی  نأ  مزلی  ذـغت ال  وأ  سح  اذ  هنوکف  اذـکه  ذـخأ  اذإ  و  نوکی - وأ  اذـه  ریغ  نوکی  نأ ال  طرش 
اهنأ اهیلع  قدـصی  مل  نإ  و  هثالث - راـطقأ  وذ  رهوج  اـهنأ  هینامـسجلا و  هفلتخملا  قئاـقحلا  نم  اـمهریغ  يذـغتملا و  ساـسحلا و  یلع 
یف دـجوی  لوصفلاب و ال  عونی  نأ  الإ  تاذ  اهل  ررقی  نأ  نکمی  الف  هینوللاک  طـئاسبلا  یف  سنجلا  اـمأ  طـقف و  هثـالث  راـطقأ  وذ  رهوج 

نوکی هیمسجلا  ریغ  يرخأ  هروص  همیسج و  جراخلا  یف   (1) دجوی امک  ضایبلا  امهنم  لصحی  هینوللا  ریغ  رخآ  یش ء  هینول و  جراخلا 
مسجلا لعج  دحاو و  امهلعج  اقلطم  لصفلا  سنجلا و  نأ  مهنع   (2) لقن ام  امهنم و  الصاح  ناسنإلا 

یلع ءاـنب  هروصلا  یلویهلاـک و  ناـتبترم  ناـتروصلاف  هیعون  هروص  ـالب  هیمـسج  هروص  ـال  ذإ  ناـئفاکتم  ـال  ناـبترم  نادوـجوم  يأ  - 1
هر س  ایجراخ ، اطیسب  ضرعلا  ناک  اذهل  نیبترم و  ول  نادوجو و  امهل  سیلف  هیقرفملا  هینوللا و  امأ  یمامضنالا و  بیکرتلا 

هر س  احیحص ، ناک  ول  لاق  اذهل  طرشب ال و  امهذخأ  رابتعاب  ول  هیجراخلا و  تابکرملا  یف  یتح  يأ  - 2
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لوصفلا و نم  دحأ  لعج  ریغ  هلعج  سیل  هماهبإ  هتیـسنج و  رابتعاب  سنجلا  نأ  هنم  دارملا  نوکی  احیحـص  ناک  ول  ناویحلا  لعج  هنیعب 
.لصفلا دوجو  ریغ  هدوجوف  یه  ثیح  نم  هتعیبط  رابتعاب  امأ 

هدام نم  دب  فیک و ال  حیحص  ریغ  يرخأ  هیمسج  ثدح  لب  توملا  دعب  هنیعب  هتیمسج  قبی  مل  تام  اذإ  ناویحلا  نأ  نم   (1) لیق ام  و 
هیمسج لب  تابکرملل - یصاقلا  سنجلا  یه  هداملا  کلت  یلویه و  وأ  اطیـسب  امـسج  ناک  ءاوس  ضارعألا  روصلا و  اهیلع  دراوتی  هیقاب 
تلطب دق  اهتیوه  نأ  امأ  ایناویح و  امسج  وأ  اندب  اهنوک  هیثیح  اهنع  تلاز  نإ  تناک و  امک  هتوم  دعب  هیقاب  اهتیمسج  ثیح  نم  ناویحلا 

.ضارعألا ءاقب  هلاحتسا  کیکفتلا و  هرفطلا و  باحصأ  تافزاجم  نم  بیرق  وهف  يرخأ - هیوه  اهل  تلصح  و 

- هدئاف

نإ اهریغب و  دـجوی  الف  تایئزجلا  دـحأب  اهـصصخت  بجو  نإ  هنأ  هماعلا  عئاـبطلا  یلع  مکحی  دـق  اـم  بتکلا  یف  کعمـس  عرقی  اـمبر 
.هلعل هب   (2) اهقوحلف نکمأ 

تـضتقا نإ  لاقی  الف  داوسلا  ضایبلل و  هینوللا  لثم  امأ  نایعألا  یف  هروص  اهل  اـمم  هعیبطلا  تناـک  اذإ  حصتـسی  اـمنإ  کـلذ  نأ  ملعاـف 
هروص اهل  تسیل  هینول  یه  امب  هینوللا  نأل  هلعل  نوکی  اضایب  نوللا  نوکف  ضتقی  مل  نإ  و  اضایب - نول  لک  ناکل  ضاـیبلاب  صـصختلا 
ققحت اهل  امم  یلویهلا  وأ  هیمـسجلاک  هعیبط  تناک  اذإ  لب  اذک  وأ  اذـک  اهنوکب  اهیلإ  راشی  یتح  رـصبلا  هیقرفم  نع  هزیمتم  نایعألا  یف 
دوجو حص  امل  هیمسجلل  ناک  ول  اهریغ  هرادتسالا و  زیحتلا و  هکرحلاک و  تائیهلا  ضعب  وأ  هیکلفلا  وأ  هیرانلاب  اهصصختف  نایعألا  یف 
روصلا دراوتی  هدام  ءاقب  نم  عنام  الف  هیمسجلا - یلع  هدئاز  هلع  نم  كانه  دب  الف  الإ  هئیهلا و  وأ  هروصلا  کلتب  صـصختم  ریغ  مسج 

اهیلع ضارعألا  و 

هر س  نیروکذملا ، مسجلا  یینعم  نیب  هابتشالا  نم  تأشن  هطلاغم  - 1
هر س  یفخی ، امک  اهب  هقوحل  یلوألا  - 2
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سنجلا عم  هداحتا  هیفیک  یف  لصفب و  سیل  ام  لصفلا و  نیب  قرفلا  یف  لصفلا و  هفرعم  یف  ( 5  ) لصف

هراشا

ساـسحلاف و هیقیقحلا  لوصفلل  تاـمالع  مزاول و  یه  لـب  لوصفب  تسیل  یه  هقیقحلاـبف  لوصفلا  ءازإـب  فیراـعتلا  یف  رکذـی  اـم  نإ 
هیکاردـلا و تسیل  هـکرحتم و  هـکارد  سفن  اذ  هنوـک  هلـصف  لـب   (1) ناویحلل الـصف  موـهفملا  بسحب  اـمهنم  یـش ء  سیل  كرحتملا 

هیقیقحلا لوصفلا  یلع  عالطالا  مدـعل  رطـضی  امبر  ناسنإلا  نکل  هبعـش  همزاول و  هلمج  نم  لب  هیناویحلا  سفنلا  هیوه  نیع  هیکرحتملا 
موقتملا  (2) موهفملا اذـه  سفن  سیل  ساسحلا  نم  دارملاف  تامالعلا  مزاوللا و  یلإ  اهنع  فارحنالا  یلإ  اهل  یماـسألا  عضو  مدـعل  وأ 

ینادحولا ال یشلا ء  نأ  مهدنع  ققحت  دق  هنیابتملا و  تالوقملا  نم  یشلا ء  موقت  مزل  الإ  هیکاردإلا و  هفاضإلا  وأ  يروعـشلا  لاعفنالاب 
هعم ربتعا  اذإ  ینعم  لکف  هرئاظن  یف  اذـکه  رومألا و  هذـه  أدـبم  هل  يذـلا  وه  هقیقحلا  لصفلا  لب  ضرعلاب  ـالإ  نیتلوقم  تحت  جردـنی 

تناـک نإ  هنع و  اـجراخ  اـضرع  لـب  هل - الـصف  سیل  ینعملا  کلذـف  دوجولا  لـصحتلا و  بسحب  هریاـغی  اـمم  ناـک  نإـف  رخآ  ینعم 
کلذ نوکی  نأ  زوجی  ینعم  لقعی  دـق  لقعلا  ءافـشلا  تایهلإ  یف  خیـشلا  لاق  الـصف - ناک  لصحتلا  ماهبإلا و  رابتعاب  امهنیب  هریاـغملا 

ینعملا

هدـحاو هبترم  یف  نالـصف  مزلی  الف  نیلـصف  انوکی  مل  اذإ  مث  لمحلا  حیحـصتل  اهللخت  اذ و  هملک  نم  هفاـضإلا  مهفی  ـال  نأ  طرـشب  - 1
هلع هینیعلا و  هقیقحلل  موقم  وه  يذـلا  یقیقحلا  لصفلا  نأ  لـصاحلا  و  هیناویحلا - سفنلا  وه  دـحاو  لـصفل  ناـمزال  مزلی  لـب  دـحاول 

- هفاضإلا لاعفنالا و ال  هیفیکلا و ال  هسوسحملا  هروصلا  وه  يذلا  قادـصملا  موهفملا و ال  کلذ  سیل  جراخلا - یف  سنجلا  لصحتل 
هر س  ضارعألا ، اذهل  هموزلملا  سفنلا  وه  لب 

نأ یلع  ریغلا  هظحالمب  یشلل ء  نائـشنت  هفاضإلا  لاعفنالا و  هادع و  ام  عیمج  نع  رظنلا  عطق  عم  هل  تبثی  ام  یـشلا ء  یتاذ  فیک و  - 2
ساـسحإلا ناـک  ول  ضرعلاـب و  موقتی  فیک  رهوجلاـف  هیفیک  هسوـسحملا  هروـصلا  ضارعـألا و  فعـضأ  هفاـضإلا  ضرع و  لاـعفنالا 

هر س  ضرع ، اضیأ  لعفی  نإف  فنصملا  يأر  وه  امک  ءاشنإلاب 
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(1) انمضم ینعملا  کلذ  نوکی  نأب  هدوجو  نیعی  رخآ  ینعم  هیلإ  مضیف  دوجولا  یف  ینعملا  کلذ  اهنم  هدحاو  لک  هریثک  ءایـشأ  هسفن 
.یهتنا دوجولا  یف  ماهبإلا ال  نیعتلا و  ثیح  نم  رخآ  نوکی  امنإ  هیف و 

: لیصحت ثحب و 

و سنجلا - وه  كرتشملا  مزـاللا  نوکی  نأـب  مزاوللا  یلإ  اـهعجرأ  و  طـئاسبلا - یف  هیلقعلا  ءازجـألا  یفن  یلإ  ساـنلا  ضعب  بهذ  دـق 
اهیف هعماـج  ههج  ـالب  یـضرع  رمأ  یف  هکرتـشم  تاوذـلا - هنیاـبتملا  طـئاسبلا  نوـک  هیلع  مزلی  ثـیح  لـصفلا و  وـه  صتخملا  مزـاللا 

یف لصفلا  سنجلا و  نأب  لوقلا  بکترا  هفلاـختم  قئاـقح  سفن  نم  دـحاو  رمأ  عازتنا  زیوجت  نع  ایـشاحتم  ناـک  هضورعل و  هححـصم 
كوکشملا مزاللا  نم  ذوخأم  سنجلاب  یمـسملا  رمألا   (2) نکل عقاولا  یف  اهل  هصاخلا  مزاوللا  نم  ناذوخأم  امهالک  هطیـسبلا  هیهاملا 

.صاصتخالا نقیتملا  مزاللا  نم  لصفلاب  یمسملا  صاصتخالا و 

ضباق نوللا و  یلإ  هانلـصف  اذإ  الثم  داوسلا  نأ  مهوتی - امبر  ام  وه  کلذ  یف  هعقوأ  ام  ءانب  دحأ و  یلع  یفخی  ام ال  فلکتلا  نم  هیف  و 
اـضیأ ضایبلا  سفن  اهنیعب  قباطت  یهف  داوسلا  سفن  هینوللا  تقباط  اذإ  مث  امهنیب  قرف  الف  داوسلا - سفن  امهنم  لک  قباـط  نإـف  رـصبلا 

لک قباط  نإ  طقف و  امهدحأ  داوسلا  نوکیف  رخآ  ائیـش  رخآلا  قباط  امهدحأ و  اهقباط  نإ  ادحاو و  ائیـش  ضایبلا  داوسلا و  نوک  مزلیف 
ام ریغ  داوسلا  نم  ائیش  امهنم 

هر ن  مهفاف ، هوقلاب  مزتلم  هوقلاب ال  سنجلا  نمضتی  لصفلاف  - 1
صاصتخالا لمتحی  هنأ ال  عم  اکوکشم  اضیأ  نوللا  ناک  صاصتخالا  كوکـشم  نوللا  عازتنا  أشنم  ناک  اذإ  هنأب  اونطفتی  مل  ءالؤه  - 2

عازتنا زوجی  هب و  صاصتخالا  نقیتم  ریغ  صوصخم  ضرعل  مزال  اهنم  لک  بتارم - هل  نوللا  لاـقی  نأ  ـالإ  لـقعلا  دـنع  ـالثم  داوسلاـب 
هرارحلا نإف  اکرتشم - امزال  تسیل  اهنإ  لاـقی  اـم  یلع  هرارحلاـک  نوللا  نوکیف  صاـصتخالا  هکوکـشم  تاـصتخم  نم  دـحاو  موهفم 

ذئنیح هریغ و  فالخب  یـشعألا  راصبإ  بجوی  سمـشلا - رون  نإ  ثیح  رونلاک  عونلاب و  هفلاـختم  اـمهریغ  هیـسقطسألا و  هیـضیرغلا و 
هر س  كارتشالا ، وأ  صاصتخالاب  نقوی  نأ  میکحلا  یلع  هنأ  لوصفلاب و  وه  ام  الإ  سیل  نوللا  یف  فالتخالا  نأ  فلکتلا 
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داوسلاف هیرابتعا  رومأ  طئاسبلا  یف  لوصفلا  سانجألا و  هنأ  ملعف  فلخ  اذـه  هیف  اطیـسب  ضرف  دـق  جراخلا و  یف  بکرتیف  رخآلا  هقباط 
.هوجولا نم  هجوب  هل  یتاذ  الف  نیعلا - یف  وه  امک  سفنلا  یف  هدوجو  الثم 

ذوخأملا نوک  بجول  هیهام  سفن  نم  تذـخأ  اذإ  هلـصحتم - هلماک  هیهام  اهنم  لک  یتلا  یناعملا  نأ  نم  هیلإ  حّول  ام  هعافدـنا  هجو  و 
عم لوألا  دـحتی  ثلاث  لصحتم  عم  ادـحتم  نوکی  رخآ  لصحتم  عم  دـحتی  لصحتم  لک  و  هبکرملا - قئاقحلا  نم  یناعملا  کـلت  اـهنم 

نوکی کلذ و  فالخب  اهـضعب  امهبم و  هذـخأ  رابتعاب  وأ  هتاذ  یف  اصقان  اهـضعب  اهنع  هذوخأملا  یناعملا  تناک  اذإ  امأ  اضیأ و  ثلاثلا 
اهنم عزتنملا  نوک  یعدتـسی  الف  تارابعلا  نم  کلذ  ریغ  یلإ  صقن  یلإ  لامک  وأ  فعـض  یلإ  هوق  نارتقاـک  ضعب  یلإ  اهـضعب  نارتقا 

عم اهضعب  ءایشألا  کلت  داحتا  بجوی  اهب ال  تلـصحت  ءایـشألا و  نم  دحاو  لک  عم  تدحتا  اذإ  همهبملا  هیهاملا  اذک  هبکرم و  هقیقح 
.امهنیابت عم  سرفلا  ناسنإلا و  عم  دحتملا  ناویحلاک  ضعب 

اهنم عزتنی  ام  اهنم  عقاولا و  یف  اهلاح  بسحب  هقیقح  نم  عزتنی  ام  اهنم  قئاقحلا  نع  هعزتنملا  یناعملا  تاـیثیحلا و  نأ  مـالکلا  حیـضوت 
طولخم و ال ریغ  اهعم  دـحتم  هلـصحملا و  رومألاب  رمألا  سفن  یف  طولخم  وه  يذـلا  ینعملا  لقعلا  روصتی  نأب  لقعلا  هظحالم  رابتعاب 

انوکی یتح  لصحم  یـشب ء  لصحم  یـش ء  مامـضناک  سیل  مامـضنالا  اذه  هصوصخملا و  یناعملا  هیلإ  مضی  امهبم و  ارمأ  لب  ادحتم 
زیمت یش ء ال  یلإ  یش ء  مامضناک  لب  هروصلاب  هداملا  داحتاک  ثلاث  یش ء  امهمامـضناب  لصح  دق  رمألا و  سفن  یف  نیزیمتم  نیئیش 

رابتعالا کلذ  ناک  نإ  و  لقعلا - رابتعا  یف  هیـضتقی  یناثلا  عقاولا و  یف  بیکرتلا  یـضتقی  لوألاف  ماهبإلا  نیعتلا و  بسحب  ـالإ  اـمهنیب 
.عقاولا نم  هبترم  بسحب  اقداص  ارابتعا 

ناکف هروص  هدام و  اهب  نانوکی  رابتعاب  ربتعا  مث  هطیـسب - هیهام  سفن  نم  لصفلا  سنجلا و  یینعم  نم  دـحاو  لک  ذـخأ  اذإ  تلق  نإف 
نوکیف الصحتم  امهنم  لک 
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هنیابتملا ال رومألا  نأ  یلع  ءانب  ایجراخ  ابکرم  هنم  ذوخأملا  نوکی  نأ  کلذ  نم  مزلیف  لـصحتمب  لـصحتم  مامـضنا  اـمهنیب  مامـضنالا 
.هیدحأ اتاذ  قباطی 

هروص لصفلا  هیلقع و  هدام  سنجلا  نوکی  یتح  الصحتم - ارمأ  امهنم  لک  نوکی  هجو  یلع  طیـسبلا  نع  لصفلا  سنجلا و  ذخأ  تلق 
كانه بیکرت  ذإ ال  ریغ  لـقعلا ال  عضو   (1) درجمب وه  امنإ  هروص  هدام و  نم  ابکرم  نوکی  ثیحب  طیسبلا  هروریـص  هلمجلاب  هیلقع و 

.عقاولل قباطم  ریغ  رابتعا  درجمب  لقعلا  هضرفی  رمأ  کلذ  لب  الصأ  هجولا  اذهب 

دحلا لقعلا و  ضرف  درجمب  الإ  الـصأ  هیف  بیکرت  ال  اطیـسب - اعون  دودحملا  نوکی  نأ  روصتی  فیکف  دودحملا  نیع  دـحلا  تلق  نإف 
.رخآلا ریغ  اهنم  لک  هددعتم  ناعم  نم  ابکرم 

اهتظحالم تاذ و  سفن  نم  هذوخأملا  یناعملا  لیصفت  ماقم  دحلا   (2) ماقم تلق 

الهج هیـضرعلا  طئاسبلا  یف  یلقعلا  بیکرتلا  ناکل  الإ  لاوغألا و  باینأک  ـال  هیرمـألا  سفنلا  تاراـبتعالا  نم  نکل  يراـبتعا و  يأ  - 1
بیکرتلاف تازرب  ناوکأ و  اهل  لقعلا و  یف  اهسفنأب  لصحت  تایهاملا  نأل  هیعقاولا  رومألا  نم  اهل  یلقعلا  بیکرتلا  نأ  قیقحتلاف  ابکرم 

لـصحتملا و نم  يأ  هجولا  اذـهب  بیکرتلا  اـضیأ  جراـخلل و  يأ  عقاولل  قباـطم  ریغ  هلوقف  هنیعب  يدوجو  نهذـلا  نطوم  یف  اـهتاذ  یف 
لـصحف رمألا  سفنل  قباطم  وهف  نیعم  مهبم و  نم  لـصحتم و  لـصحتم و  ـال  نم  بیکرتلا  اـمأ  رمـألا و  سفنل  قباـطم  ریغ  لـصحتملا 

هر س  عقاولا ، نم  هبترم  بسحب  قداص  هنأ  رم - ام  نیب  هنیب و  قیفوتلا 
یناعملا ددـعت  یلقعلا و  بیکرتلا  ققحتی  فیک  اطیـسب  ارمأ  یـشلا ء  ناـک  اذإ  هنأ  یف  مـالکلا  نـأل  اـعفن  يدـجی  ـال  اذـه  تلق  نإ  - 2

اروص یناعملا  هذـهل  نأ  ءافرعلا  قاوذأ  رکذ  یف  ضوخلا  نم  ابیرق  لولعملا  هلعلا و  یف  مـالکلا  همتت  یف  یتأیـس  تلق  فرـص  یعازتنا 
هل تانئابم  و  رثکأ - وأ  لقأ  تاکراشمل  هبنتلا  بسحب  لقعلل  ضرعی  تادادعتـسا  بسحب  صخـشلا  نع  هلـصحی  لـقعلا  دـنع  هزیاـمتم 

لقعلا یف  اهددـعت  یلع  مهقافتا  دـعب  فیرـشلا  ققحملا  اـهلقن  اـمک  لاوقأ  هیلقعلا  ءازجـألا  نم  بیکرتلا  هیفیک  یف  هلمجلاـب  رظتناـف و 
دوجولا یلع  هیهاملا  مدـقت  یلع  ءانب  ادوجو  اتاذ ال  هددـعتم  اهنأ  اهیناث  فیخـس و  وه  ادوجو و  اتاذ و  نیعلا  یف  هددـعتم  اهنأ  اهدـحأ 

تملع و امک  باوجلا  قلغأ و  هب  لاؤسلا  ادوجو و  اتاذ و  نیعلا  یف  هدـحاو  اهنأ  اهثلاث  لوقلا و  اذـه  یلع  عوفدـم  لاؤسلا  رهوجتلاـب و 
ملع هنأل  یضاملا  هغیـصب  هیدأتلا  خلإ و  تملع  امل  هلوق  هرـس  سدق  هباوج  هدئاف  طحمف  هیرمألا  سفنلا  تارابتعالاب  اهذخأ  نم  ملعتس 
نم موهفم  اضیأ  وه  اعبار - الوق  راتخا  لب  لاوقألا  هذه  نم  یشب ء  یضتری  هرس ال  سدق  فنصملا  اضیأ و  هقباسلا  هتاملک  يواطم  نم 
هیتاذ میهافم  رثکأ  وأ  لقأ  تاکراشم  لجأل  لقعلا  نم  عزتنی  دوجولا  نم  وحن  الإ  جراخلا  یف  سیل  هنأ  وه  فیرـشلا و  ققحملا  مـالک 

کلهتسم سنجلا  نأل  لصفلاب  کلذ  صصخ  امنإ  دوجولا و  نم  وحن  لصفلا  نأ  هرس  سدق  هلوق  لزنی  هیلع  یتأیس و  امک  هیضرع  وأ 
هر س  هب ، عونلا  هیئیش  لصفلا و  یف 
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دودحملا دحلا و  ناک  نإ  دودـحملا و  یف  بیکرتلا  بجوی  دـحلا ال  یف  بیکرتلاف  یناعملا  کلت  لامجإ  دودـحملا  ماقم  ادرف و  ادرف 
هطیسب تاذ  نم  یناعملا  ذخأ  هیفیک  نم  تملع  امل  تاذلاب  ادحاو  ائیش 

لصفلاب سنجلا  موقت  هیفیک  یف  ( 6  ) لصف

هراشا

لب ادوـجو  رخـآلاب  امهدـحأ  موـقت  نـکمی  ـال  فرظ  یف  نادـحتملا  دوـجولا و  یف  اـمهداحتال  جراـخلا  بـسحب  سیل  میوـقتلا  اذــه 
یلإ هیعونلا  هیهاملا  لقعلا  لیلحت   (1) بسحب

تلق لصفلا  هلع ال  تناک  هروصلاف  هروص - هدام و  اناک  اهللح  نإ  هیلع و  الف  داـحتالا  ضحم  ناـک  لـقعلا  اـهللحی  مل  نإ  تلق  نإ  - 1
ضحم هروصلا و ال  هداملا و  یف  اـمک  ریاـغتلا  ضحم  نوکی  ـال  نأ  وه  ثلاـث  قش  اـنهاهف  نییلقع  نیءزج  هلوقب  هباوج  یلإ  راـشأ  دـق 

نأ مالکلا  هقیقح  خیـشلا و  یلع  تاحبألا  رکذ  دـنع  هرـس  سدـق  لاق  امک  نیبناجلا  نم  ظح  اذ  نوکی  لب  جراخلا - یف  اـمک  داـحتالا 
باجی ثیح  تالوهجملا  باستکا  یف  هروهـشملا  ههبـشلا  ریظن  اذه  عجراف و  خـلإ  ریاغتلا  بسحب  ربتعا  اذإ  یـش ء  طرـشب  ذوخأملا ال 
نکمی لوهجملا ال  هجولا  نأ  اعجار  ککـشملا  رکیف  هجو  نم  مولعم  هجو و  نم  لوهجم  لب  اقلطم  الوهجم  سیل  بولطملا  نأب  اـهنع 

یش لب  نینثا  نیبولطم  اسیل  امهنأ  قیقحتلا  لصاحلا و  لیـصحت  هیلاحمل  مولعملا  هجولا  اذک  بولطملا و  لوهجملا  بلط  هیلاحمل  هبلط 
هیلعلا لوقن  رمألا و  سکعن  نأ  اـنل  نیلـصأتم و  نیئیـش  هلزنم  دـحاول - نیراـبتعالا  لـیزنت  نم  تأـشن  هطلاـغملا  نیهجو و  وذ  دـحاو  ء 

هداملا و وه  یعیبطلا  سنجلا  هروصلا و  وه  یعیبطلا  لصفلا  نإـف  ناـیعألا  یف  اـمع  ثحاـبلا  میکحلا  هفیظو  وه  اـمک  جراـخلا  بسحب 
هدـحاو هداملا  یعیبطلا و  سنجلا  تاذ  نأ  هنم  ررکت  دـق  تلق  الثم  لصفلل  هروصلل ال  هیلعلاـف  تلق  نإ  مهدـنع  هلعلا  هکیرـش  هروصلا 

هر س  طرشب ال ، طرشب و  امهذخأ ال  رابتعاب  الإ  سیل  توافتلا  هدحاو و  هروصلا  یعیبطلا و  لصفلا  تاذ  نأ  امک 
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(1) ال هلعلا هیلإ و  جاتحملا  ضعب و  یلإ  اهـضعب  هدـحاو  هیهام  ءازجأ  جایتحا  هرورـض  رخآلل  امهدـحأ  هیلعب  همکح  نییلقع و  نیءزج 
هل همزال  هلباقتملا  لوصفلا  تناکل  الإ  یلـصفلا و  ءزجلا  دوجول  هلع  یـسنجلا  ءزجلا  نوکی  نأ  هلاحتـسال  یلـصفلا - ءزجلا  ـالإ  نوکی 

هعیبطلل امسقم  نوکی  یـسنجلا و  ءزجلا  دوجول  هلع  یلـصفلا  ءزجلا  نوکی  نأ  یقبف  عنتمم  اذه  الباقتم  افلتخم  دحاولا  یـشلا ء  نوکیف 
.هریغ نع  هب  زیمتی  امم  هنم و  لصاحلا  عومجملل  ءزج  عونلا و  هصح  وه  يذلا  ردقلل  هلع  و  هقلطملا - هیسنجلا 

هیبنت مهو و 

نأ دب و  الف  صوصخملا  ناویحلل  هلع  ناک  نإ  هل و  امـسقم  نکی  مل  قلطملا  ناویحلل  هلع  ناک  نإ  الثم  قطانلا  نأ  دـحأ  مهوتی  امبر  : 
هلعلا نع  ینغتـسا  دوجولا و  یف  لـخد  دـقف  صـصخت  یتـم  ناویحلا  کـلذ  نکل  هل  هلع  قطاـنلا  نوکی  یتـح  ـالوأ  هصـصخت  ضرفی 

ام هنوکل  هاضتقا  لولعملا  نـأل  سیل   (2) ببـسلا هیببـسف  اهیلع  مدقتم  سنجلا  هعیبطل  هلع  هنوکل  لصفلا  نأ  کلذ  یف  لحلا  هدوجوب و 
لب ببسلا  هبترم  یف  دعب  دجو 

هداملل و هلعلا  هکیرـش  هروصلا  ذإ  عسوأ  نایبلاف  هروصلا - لصفلا و  هداملا و  سنجلا و  داحتا  ربتعا  اذإ  هیجراخلا  تاـبکرملا  یف  و  - 1
هر س  نیتیلقعلا ، هروصلا  هداملا و  لمشیل  هروصلا  هداملا و  میمعتب  هیجراخلا  طئاسبلا  یف  هؤارجإ  نکمی 

یلإ رظان  هنایبف  هرـس  سدـق  هرکذ  ام  امأ  هلبق و  رخآ  صیـصختب  لصفلا ال  سفنب  صوصخملا  ناویحلل  هلع  هنإ  لاقی  نأ  حـضوألا  - 2
مل ذإ  اهتـضتقا  هنیعملا  هیناویحلا  نأل  تسیل  قطانلا  هیلع  نأ  دافأف  هل  هلع  قطانلا  نوکی  یتح  ـالوأ  هصـصخت  ضرفی  نأ  دـب و  ـالف  هلوق 
نإ هلولعم و  یلع  همدـقتم  اهنأل  اهتنیع  اهتـضتقا و  هصاـخلا  هیـصوصخلا  هیلعلا و  هقیقح  یه  اـم  يأ  هتیلع  لـب  نیعتت  مل  دـعب و  دـجوت 

هر س  نیفرطلا ، نع  هرخأتم  هیفاضإلا  هیلعلا  تناک 
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نم هضحملا  هجاحلا  هلبق  نم  امنإ  لصف و  هل  نوکی  نأ  یـضتقا  هتیناویحب  ناویحلا  نأ  سیل  انهاه  کلذـکف  هدوجو  ببـسلا  باـجیإل 
نم تءاج  امنإ  هقلطملا  هجاـحلاف  هقلطملا   (1) هنیعملا هیناویحلا  اهمزلی  نأ  اهتاذ  بسحب  یـضتقا  هیقطانلا  نکل  نیعم  رمأ  ءاـضتقا  نود 
یف هدحولا  فعضل  رکنتسم  ریغ  یـسنج  دحاو  لولعمل  للعلا  ددعت  لصفلا و  لبق  نم  ءاج  امنإ  هیلإ  جاتحملا   (2) نیعت ناویحلا و  لبق 

.هیسنجلا هعیبطلا 

لمهأ دق  یلویهلا و  تابثإ  یلع  هجح  ماقأ  نیح   (3) هنع لهذ  ثیح  لصألا  اذهب  هنطفت  عم  هیقرشملا  ثحابملا  بحاص  نم  بجعلا  و 
نم یـش ء  یف  اوحدـق  اـمف  ءاـیکذألا  نم  ریثک  یلع  اـهتدروأ  دـق  هجحلا و  کـلت  رکذ  دـعب  لاـق  هنأ  کـلذ  نم  بجعأ  هلاـمعإ و  یف 

مدعل نیعم  لکش  نیعم و  رادقم  اهمزلی  کلفلا  هیمـسج  نأ  کلفلا  هیمـسجل  یلویهلا  تابثإ  یف  هروکذملا  هتجح  هصالخ  هتامدقم و 
ماسجألا كارتشا  مزل  الإ  لطاب و  لوألا  نکل  اهل  نیابم  وأ  اهیف  لاح  رمأ  وأ  هیمسجلا  سفن  امإ  موزللا  ببـس  داسفلا و  نوکلا و  اهلوبق 

عیمج یلإ  نیابملا  هبـسن  يواستل  اضیأ  ثلاثلا  و  هنیعب - تآ  هموزل  یف  مالکلا  نأل  یناثلا  اذـک  نیعملا و  لکـشلا  رادـقملا و  یف  اهعم 
.یهتنا بولطملا  وه  هیمسجلا و  کلت  لحم  هطساوب  کلفلا  هیمسجل  ردقتلا  لکشتلا و  موزل  نوکی  نأ  یقبف  ماسجألا 

یلع دوجولا  هبترم  یف  مدـقتم  قلطملا  مسجلا  وه  يذـلا  هسنجل  موقملا  هلـصف  أدـبم  یه  یتلا  کلفلل  هعونملا  هروصلا  نأ  یفخی  و ال 
نطفتف كانه  اهرکذ  یتلا  دسافملا  نم  یش ء  مزلی  کلفلاب و ال  نیصتخملا  لکشلا  رادقملا و  موزلل  هلع  نوکیف  هیمسجلا 

هر س  هنیعملا ، باوصلا  ملقلا و  نم  وهس  وهف  اذکه  اعیمج  خسنلا  تناک  نإ  - 1
هر س  هلوصوملا ، ماللا  یلإ  دئاعلا  رتتسملا  لب  لعافلل  ابئان  سیل  رورجملا  راجلا و  - 2

الـصحتم و مسجلا  ماـمإلا  عضو  ثیح  لـصفلا - لـبق  نم  تءاـج  اـمنإ  سنجلا  هیـصوصخ  نأ  سنجلل و  هلع  لـصفلا  نأ  نع  يأ  - 3
یف هداملا  اذـک  هنودـب و  هل  لصحت  ـال  لـصفلا و  یف  رمغنم  سنجلا  نأ  عم  نیعملا  لـصفلا  هنیعملا و  هروصلاـب  هصـصخت  هلع  بلاـط 

هر س  هروصلا ،
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هداملاب هروصلا  نارتقا  قیقحت  یف  ( 7  ) لصف

هراشا

اهب هداملا ]  ] لحملا موقی  یتلا  هقیقحلا  یلع  ناک و  فیک  یشل ء  هیهام  لک   (1) یلع هیعونلا و  هیهاملا  یلع  لاقی  دق  هروصلا  نأ  ملعا 
یف رظنلا  قح  ترظن  ول  و  هنع - اـقرافم  یـشلل ء  لاـمک  یلع  هنم و  یعیبطلا  عونلا  لوصح  راـبتعاب  لـحملا  موقی  یتـلا  هقیقحلا  یلع  و 

مهلوق متتسا  کلذ  لجأل  لعفلاب و  وه  وه  یشلا ء  نوکی  هب  ام  وه  دحاو  ینعم  یف  تاذلاب  هقفتم  اهتدجول  اعیمج  اهتالامعتـسا  دراوم 
(2) اضقانتم سیل  هتروص و  لماح  یه  هتدام  مهلوقب و  هبیقعت  عم  وه  ام  وه  اهب  یتلا  هتیهام  یه  یشلا ء  هروص 

نم ناحالطـصا و  عمتجی  ذـئنیح  لب  هیلقع  هروص  نهذـلا  یف  تراص  اذإ  امیـس  الـصف و ال  وأ  اسنج  وأ  هیهاملا  کلت  تناک  اعون  - 1
اهـصیصخت بجو  نإ  هنأ  هماعلا  عئابطلا  یلع  مکحی  اـم  نأ  هقروب  کـلذ  لـیبق  رم  اـم  یعیبطلا  سنجلا  یعیبطلا و  عونلا  یلع  اـهقالطإ 

هلوقب و خیـشلا  هیلإ  راشأ  ام  اذه  نایعألا و  یف  هروص  هل  امیف  هنأ  ملعاف  هلعل  اهب  هقوحلف  نکمأ  نإ  و  اهریغل - دجوی  الف  تایئزج  دحأب 
هدام هداملاب  دارملا  هیمسجلا  هروصلا  هداملا  موقت  یتلا  هقیقحلاب  دارملا  کلذ و  عیمجل  هلصفل و  هسنجل و  یشلا ء و  عونل  هروص  لاقی 

هروصلا و تاقالطإ  عیمج  هرس  سدق  فوتسی  مل  همسجملا و  یلویهلا  لحملاب  هیعونلا و  هروصلا  لحملا  موقت  یتلا  هقیقحلاب  داوملا و 
وه وه  یـشلا ء  نوکی  هب  ام  وه  دـحاو - ینعم  یلإ  اهعاجرإل  رهاوجلا  ضارعألا و  نم  یعیبطلا  مسجلا  ثحاـبم  رخاوأ  یف  اـهرکذ  نإ 

قالطإ نأ  هرـس  سدـق  هروظنم  لاقی  نأ  الإ  مهللا  اهوحن  ناکمإلا و  هوقلا و  مدـقتلا و  ماـسقأ  یف  اذـک  هئازجـإل  هل  هجو  ـال  لـعفلاب و 
نأ حلـصی  لعفلاب  ینعم  لکل  هروص  لاقی  دـق  ءافـشلا  تاـیهلإ  یف  خیـشلا  لاـق  یظفللا 32 و  ـال  يونعملا  كارتشـالاب  اـهیلع  هروصلا 

بیکرتلاب وأ  ینادـحو  لباق  یف  نوکی  لعف  هئیه و  لکل  هروص  لاقی  دـق  ینعملا و  اذـهب  اروص  هقرافملا  رهاوجلا  نوکی  یتح  لـقعی -
ضارعألا هیلقعلا و  رهاوجلا  ذـئنیح  نوکی  الف  لعفلاب  هداـملا  هب  موقتی  اـمل  هروص  لاـقی  اروص و  ضارعـألا  تاـکرحلا و  نوکی  یتح 

هروص لاقی  عبطلاب و  اهیلإ  كرحتی  ام  هحـصلا و  لـثم  لـعفلاب  اـهب  هموقتم  نکت  مل  نإ  هداـملا و  هب  لـمکی  اـمل  هروص  لاـقی  اروص و 
نوکی کلذ و  عیمجل  هلصفل و  هسنجل و  یشلا ء و  عونل  هروص  لاقی  اهریغ و  لاکشألا و  نم  هعانـصلاب  داوملا  یف  ثدحی  امل  هصاخ 

هر س  یهتنا ، اضیأ  ءازجألا  یف  هروص  لکلا  هیلک 
یتلا هتروص  هلماح  مهلوق  ههج  نم  هعفد  هیام و  هبرعم  اهنأ  امیس  هتیهام  ءزج  اهنأب  رعشم  هنإف  هتدام  مهلوق  ههج  نم  ضقانتلا  مهوت  - 2

هر س  جراخ ، لماحلا  هتیهام و  یه 

دلجملا 2 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 433زکرم  ۀحفص 55 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j2/AKS BARNAMEH/#content_note_32_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j2/AKS BARNAMEH/#content_note_32_2
http://www.ghaemiyeh.com


33 ص :

ام و یش ء  هوق  هنوک  رابتعاب  الإ  الصأ  هل  لصحت  ال  مهبم - رمأ  یـش ء  لک  یف  هداملا  نأ  یه  همدقم  میدقتب  يوعدلا  هذه  حیـضوت  و 
هروص هیبشخ و  هقیقح  اهل  ثیح  نم  نکل ال  بشخلا  عطق  یه  ریرـسلا  هدام  الثم  ائیـش  یـشلا ء  ریـصی  هب  لعفلاب  لـصحم  رمأ  هروصلا 

نأل حلـصت  اهنوک  ثیح  نم  یه  امنإ  اهتیدام  لب  الـصأ  یـشل ء  هداـم  تسیل  قئاـقحلا و  نم  هقیقح  هیثیحلا  کـلت  نم  اـهنإف  هلـصحم 
اهتیلعف لجأل  لب  اهدادعتسا  اهتوق و  ههجل  سیل  رخأ  ءایشأ  لوبق  نع  اهعانتما  اهیصعت و  کلذ و  ریغ  وأ  ایسرک  وأ  اباب  وأ  اریرس  نوکی 

هقیقحلاف ءایـشألا  کلت  عئاـبط  اـهتعیبط و  نیب  عقاولا  یفاـنتلا  لـجأل  ءایـشألا  کـلتب  سبلتلا  نع  اـهعنمی  هصوصخم  هروصب  اـهنارتقا  و 
لامک لوبق  نع  عنتمی  الامک  اهنوک  ههج  نم  رخآ و  الامک  یعدتـسی  اهـصقن  ههج  نمف  لاـمک  ههج  صقن و  ههج  اـهل  ـالثم  هیبشخلا 

یه اهتدام  هیبشخلا و  اـهتروص  بشخلا  هقیقح  لوقن  اذـل ]  ] اذـک هروص و  هداـم و  اذ  ریرـسلا  نوک  مظتنی  نیتهجلا  نیتاـه  نم  رخآ و 
یلإ اناویح  وأ  اتابن  وأ  ادامج  ریـصی  نأل  جازتمالاب  هدعتـسم  اهنوک  ثیح  نم  لب  امهریغ  وأ  ءام  وأ  اضرأ  اهنوک  ثیح  نم  ـال  رـصانعلا 

ذإ ال الـصأ  اهل  هدام  هدام ال  یلإ  یهتنی  نأ  یلإ  اذـکه  اهانرکذ و  یتلا  هلعلا  لـجأل  اـهریغ  نود  هصوصخملا  ءایـشألا  نم  کـلذ  ریغ 
الباق الإ  اهنوک  مدعل  دحاو  نود  دحاوب  اهتاذ  یف  صصخت - الب  یش ء  لک  ریصی  نأل  ادعتسم  ارهوج  اهنوک  الإ  هیلعف  اهل و ال  لصحت 

الإ اهلـصحت  بجوی  ارهوج ال  اهنوک  تایلویهلا و  یلویه  داوملا و  هداـم  یهف  لسلـستلا  وأ  رودـلا  مزلی  ـالإ  (1) و  هفرـص هوق  اضحم و 
هل لصحت  مدع ال  وه  امب  مدعلا  نأ  مدعلا  نیب  اهنیب و  قرفلا  امنإ  هوقلا و  هیلعف  الإ  اهتیلعف  یضتقی  هدعتـسم ال  اهنوک  ماهبإلا و  لصحت 

ماهبإلا لصحت  یتح  الصأ 

لب هفرص  هوق  اضحم و  الباق  یلویهلا  نکت  مل  نإ  يأ و  الإ  امهتاذب و  لقعلا  سفنلا و  ملع  لثم  رهوجتملا  ملعلاک  هرهوجتم  نوکت  - 1
مزلی هیلع و  یه  يوقت  اـم  ضعب  اـهتوق  اـهتالوبقم و  ضعب  اـهلباق  ناـک  نإ  رودـلا  مزلی  اـضیأ  هوقلا  لـباقم  هیلعف  اـهل  اـضیأ و  ـالوبقم 

هر س  ارج ، مله  اهیلع و  امدقم  کلذ  ریغ  ناک  نإ  لسلستلا 
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نود ریغ  هیلعفلا ال  لصحتلا و  نم  وحنلا  اذـه  ءایـشألا - هلمج  نم  اهل  ذإ  یلوألا  یلویهلا  فالخب  یـشل ء  هوقلا  هیلعف  یتح  هیلعف  ـال  و 
لفحم لاـعن  فص  یف  اـهلوزن  دوجولا و  هیـشاح  یلع  اـهعوقول  ادوجو  اهفعـضأ  هقیقح و  ءایـشألا  سخأ  یهف  اـهتهج  نم  ـالإ  اـهریغ 

.دوجلا هضافإلا و 

هلزنمب اهنم  وه  ام  بسحب  هقیقحلا  کلت  نوکت  امنإ  اهنإف  هیبیکرت - هقیقح  لـک  نأـب  اـهنم  بیبللا  نطفتی  همدـقملا  هذـه  دـیهمت  دـعبف 
اهتبسن ذإ  لصفلا  یف  سنجلا  كالهتسا  هروصلا  یف  هکلهتـسم  هدام  اهنإ  ثیح  نم  هداملا  نإف  هداملا  هلزنمب  اهنم  وه   (1) ام هروصلا ال 

اهراثآ و لوبق  لجأل  اـهیلإ  هجاـحلا  اـمنإ  هروصلاـب و  ـالإ  سیل  هقیقحلا  موقت  هوقلا و  یلإ  فعـضلا  ماـمتلا و  یلإ  صقنلا  هبـسن  اـهیلإ 
هداملا نع  هدرجم  هروصلا  کلت  دوجو  نکمأ  ول  یتح  اهریغ  نیألا و  فیکلا و  مکلا و  نم  اـهنع  هکفنملا  ریغلا  اـهتالاعفنا  اـهمزاول و 

هوق اهنإ  ثیح  نم  هقیقحلا  هوق  و  هقیقحلا ]  ] هقیقح هوق  الإ  الـصأ  اهل  هقیقح  هداملا ال  نأ  تملع  امل  اهنیعب  هقیقحلا  کلت  یه  تناـکل 
هسفنب ناسنإ  ناسنإلا  هتیبشخب و  هصوصخملا ال  هتئیهب  ریرس  ریرسلا  اهتدامب و  هیملاعلا ال  هروصلاب  ملاع  ملاعلاف  هقیقح  تسیل  هقیقحلا 

الب تققحت  ول  هریرـسلا  هئیهلا  املاع و  تناکل  هدرجم  تناک  ول  ملاعلا  هروصف  هتیهامب  هدوجوب ال  دوجوم  دوجوملا  هندبب و  هربدملا ال 
بجاولاک دوجوم  هیهاملا  نع  درجملا  دوجولا  ناسنإ و  ندـبلا  هقالع  نع  اهعاطقنا  نیح  ناسنإلا  سفن  اذـک  اریرـس و  تناـکل  بشخ 

ملاعلل ایهاضم  الوقعم  املاع  ریـصی  هیلع  یه  ام  یلع  ءایـشألا  دوجو  هیفیکب  طاحأ  اذإ  ناسنإلا  اولاـق - اـمب  کـلذ  یلإ  ریـشأ  یلاـعت و 
.هیمکحلا راعشألا  یف  لیق  دوجوملا و 

یف هلزنملا  ظفل  هدایز  یلعف و  یـشب ء  اسیل  ماهبإلا  هوقلا و  اضیأ  كاذ و  اذـه و  نیب  رئادـلا  مهبملا  تملع  اـم  یلع  اـهتقیقح  نـأل  - 1
هدرجملا و سفنلا  ندـبلا و  یتح  امهتلزنمب  رخآلا  روصلا  داوملاف و  هیمـسجلا  هروصلا  یلوألا و  هداـملا  دارملا  نأ  راـبتعاب  نیعـضوملا 

هر س  بیلغت ، هرابعلا  یفف  هیهاملا  دوجولا و 
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راقع عایض و  دشاب و  رخ  واگ و  يو  ردنا  هک  لد  هن  نآ  دوب  هد 

سیل مهدنع  دحلا  نأ  عم  هدحو  ریخألا  لصفلاب  دیدحتلا  زیوجت  نم  نییقطنملا  ءامدق  هیلإ   (1) راص امل  هجو  ققحت  لیبسلا  اذه  نم  و 
.هتیهام یشلا ء و  هقیقح  هانتکال  لیزنتلا  درجمل 

: هیشرع همکح 

یـشلا ء هب  دـجوی  موقتی و  ام  نأ  هیـضاملا  لوصفلا  ضعب  یف  هقباس  تاراشإ  نم  (2) و  لـصفلا اذه  یف  هانرکذ  امم  کل  فشکنا  دق 
اهعم هدحتم  یه  یتلا  روصلا  لوصفلا و  رئاس  و  اهل - ریخألا  لصفلا  أدبم  الإ  سیل  هبکرم  وأ  هطیـسب  تناک  ءاوس  تایهاملا  تاوذ  نم 

یف اهلوخد  نودب   (3) ریخألا لصفلا  نیع  یه  یتلا  هیهاملا  دوجول  هدعملا  بابسألا  تالآلا و  طئارشلا و  يوقلا و  هلزنمب 

هتایتاذـل و الیـضفت  هنوک  ریغ  هیتاذـلا  هتالامک  عیمج  هیف  انمـضم  یـشلا ء  تاذ  لامک  ریخألا  لصفلا  نوک  نإف  هفالخ  قحلا  نکل  - 1
هر ط  هیعماجلا ، نمضتلا و  درجم  لیصفتلا ال  ماقم  دحلل  امنإ 

اهبالقنا هموقم و  الوصف  اسانجأ و  اهنوک  نع  هقباسلا  لوصفلا  ساـنجألا و  جورخ  بجوی  ریخـألا  لـصفلا  ورط  نأ  هب  دارملا  سیل  - 2
هریخألا هروصلا  یلع  هقباسلا  روصلا  داوملا و  نم  لوصفلا  سانجألا و  عازتنا  نأ  دارملا  لب  لاحملا  شحفأ  نم  کـلذ  نإـف  اـهتاذ  نع 

هیلعف یلع  اهلامتشال  کلذ  اهنودب و  اهؤاقب  روصلا و  داوملا و  رئاس  هریخألا  هروصلا  هقرافم  ضرف  ول  یشلا ء - نع  اهنالطب  بجوی  ال 
عون یلإ  عون  نم  لقتنت  امنإ  اجراخ  هبکرملا  هیرهوجلا  عاونـألا  نأ  هیرهوجلا و  هکرحلاـب  لوقلا  یلع  ءاـنتبا  ثحبلل  اهدـحو و  تاذـلا 

دم ط  هرم ، دعب  هرم  ثحبلا  کیفاویس  و  هیدادتشا - هیرهوج  هکرحب  سبللا  دعب  سبللاب 
لصفلاب رخألا و  روصلاب  هریخألا ال  هروصلاب  یـشلا ء  هیئیـش  نوک  یف  عرـش  هداملاب  هروصلاب ال  یـشلا ء  هیئیـش  نوک  نم  غرف  امل  - 3

یف هبترتم  قئاقحل  وأ  هقرفتم  رخآ  قئاقحل  الإ  ءازجأ  روطش و  هجراخ ال  تادعم  هجراخ و  طئارـش  اهنأ  يرخألا و  لوصفلاب  ریخألا ال 
بلاطم هیـشرعلا - همکحلا  هذه  یف  هرـس  سدـق  رکذ  دـق  اروص و  داوم و  ینعأ  طرـشب ال  تذـخأ  اذإ  ناسنإلا  دوجوک  دـحاو  دوجو 

اهعورف و یقاوبلا  هدحاو و  هروص  یش ء  لکل  نأ  لوألا  مزال  وه  اهیناث و  طقف و  هریخألا  هروصلاب  یشلا ء  هیئیش  نأ  اهلوأ  هعبرأ  هیلاع 
و هیـشاحلا - یف  اقباس  هروکذـملا  لاوقألا  عبارلا  ارایتخا  دوجولا  نم  وحن  لصفلا  نأ  اهثلاث  و  دـحاو - یـشل ء  هددـعتم  روص  زوجی  ـال 

هر س  طسولا ، داصتقالا و  وحنب  یعیبطلا  یلکلا  دوجو  اهعبار 
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ندـب یف  هدوجوملا  روصلا  يوـقلا و  ـالثم  هقیقحلا - هذـه  ریغ  يرخأ  هقیقحل  اـموقم  اـهنم  لـک  ناـک  نإ  هتقیقح و  ماوـق  هتاذ و  ررقت 
ایتابن امـسج  اهنوک  لجأل  اهموقی  اهـضعب  هیدادـتمالا و  هروصلاک  طقف  امـسج  اهنوک  لجأل  یلوألا  هداملا  موقی  اـمم  اهـضعب  ناـسنإلا 
اناسنإ اهنوک  لجأل  اهـضعب  و  هیدارإلا - هکرحلا  سحلا و  إدـبمک  اناویح  اـهنوک  لـجأل  اهـضعب  دـیلوتلا و  هیمنتلا و  هیذـغتلا و  يوقک 

امف دوجولا  یف  اهب  موقتی  اهنع و  ثعبنی  هقحاللا  دوجو  دعب  مث  هقحاللا  هروصلا  دوجول  هدعم  هقباسلا  روصلا  نم  لک  قطنلا و  إدبمک 
هریخألا هروصلا  نوکت  اریخأ و  تاعورفلا  عباوتلا و  يوقلا و  نم  اهلاثمأ  تراص  الوأ  تادـعملا  طئارـشلا و  بابـسألا و  نم   (1) تناک

تسیل اهتاوذ  لوصفلا و   (2) هقیقح نأ  یتأیس  امم  لوصألا و  کلت  نم  فشکنیس  بعشلا و  مداوخلا و  یه  اهسیئر و  عیمجلل و  اءدبم 
هلیـسوب لـقعلا  یف  لـصحی  نکل  دوجولا  وه  جراـخلا  یف  دوجوملاـف  هیقیقح  صاخـشأ  یه  یتلا  تاـیهاملل  هصاـخلا  تادوجولا  ـالإ 

هذـهب اهیلع  مکحی  کلذـک و  اضیأ  هضراوع  نم  هصاـخ و  وأ  هماـع  هیلک  تاـموهفم  هتاذ  سفن  نم  هیروضحلا  هدـهاشملا  وأ  سحلا 
يرخأ ههج  لجأل  لب  هتاذ  نم  هیف ال  لصحی  ام  تایتاذـلاب و  یمـسی  هتاذ  سفن  نم  لقعلا  یف  لصحی  امف  جراخلا - بسحب  ماکحألا 

هعم دـحتم  يأ  ضرعلاب  دوجوم  یـضرعلا  ایتاذ و  اداحتا  دوجوملا  وه  ام  عم  دـحتم  يأ  تاذـلاب  دوجوم  یتاذـلاف  تایـضرعلاب  یمـسی 
ناک اذإ  تاذلاب  هیلإ  بوسنم  دوجولا  لب   (3) نظی امک  یعیبطلا  یلکلل  ایفن  اذه  سیل  ایضرع و  اداحتا 

وحنب یناثلا  دادـعإلا و  وحنب  لوـألاف  هیف - لوصح  هعم و  لوصح  ریخـألا و  لـصفلا  إدـبم  لوصح  لـبق  یبقاـعت  لوصح  اـهل  ینعی  - 1
لصفلاب یشلا ء  هیئیـش  نوک  رـس  یلإ  هتیلـصأ  اهتیعرفب و  هرـس  سدق  راشأف  رثکت  ریغ  نم  جامدنالا  ءاوطنالا و  وحنب  ثلاثلا  هیعرفلا و 

هر س  تتشتلا ، رثکتلا و  وحنب  اهنادقفب  سأب  الف  یلعأ  وحنب  اهل  ادجاو  اعماج و  هنوک  وه  و  هریخألا - هروصلا  ریخألا و 
هر ن  یلوألا ، لمحلاب  ءایشألا  تایهام  و  یعانصلا - لمحلاب  ءایشألا  یهف  ءایشألا  راثآ  اهیلع  بترتی  یتلا  قئاقحلا  يأ  - 2

هر ن  مهفاف ، وه  ثیح  نم  یعیبط ال  یلک  وه  ثیح  نم  یعیبطلا  یلکلل  یفن  اذه  معن  - 3
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عقاولا یف  هنع  زیمتم  رخآ  یش ء  وه  یش ء و  کلذ  نأ  جراخلا ال  یف  هعم  دحتم  یقیقحلا  دوجوملا  وه  ام  نأ  ینعمب  ایتاذ 

هروصلا نم  لصفلا  هداملا و  نم  سنجلا  ذخأ  هیفیک  یف  ( 8  ) لصف

هراشا

لیـصفتلا بسحب  مسجلا  لاـقیف  ککـشتی  اـمبر  و  هروـصلا - نم  لـصفلا  هداـملا و  نم   (1) هیجراخلا تاـبکرملا  یف  ذوخأـم  سنجلا 
رهوج هیعونلا  هیهام  نم  موهفملا  هعابتأ و  لوألا و  ملعملا  باحصأ  دنع  رهوج  امهالک  و  یجیس ء - امک  هروص  هدام و  یلع  لمتـشی 
امهنم الک  نأل  ءاوسلا  یلع  امهیلإ   (2) هتبسن نأل  هروصلا  نم  هذخأ  نم  یلوأ  هداملا  نع  رهوجلا  موهفم  ذخأ  سیلف  تاهجلا  یف  دتمم 
سنج نم  لقعلا  یف  بکرتت  هیعون - هطیـسب  هیهام  هروصلا  یلویهلا و  نم  هدـحاو  لکل  نإ  کلذ  قیقحت  یف  لوقنف  رهوجلا - نم  عون 

امهدـحأل و دادعتـسالا  امه  نالـصفلا  رهوجلا و  موهفم  وه  کـلذ  ادوجو و  هموقی  هیعون و  هیهاـم  هلـصحی  لـصف  اـمهنیب و  كرتشم 
هروصلا کلت  یه  هروصلا  کلذک  دادعتسالاب  یلویهلا  یه  یلویهلا  نأ   (3) امکف يرخألل - دادتما 

یف ذـئنیح  راـبتعالاب  هنم  ذوخأـملا  ذوخأـملا و  هریاـغمف  نیتـیلقعلا  المـشی  یتـح  هروـصلا  هداـملا و  مـمعیلف  بـکرملا  مـمع  نإ  و  - 1
روص داوم و  اهل  ناک  امل  هیجراخلا  تابکرملا  نأ  ـالإ  هداـملا  نیع  ـالثم  یعیبطلا  سنجلا  نإـف  راـبتعالاب  اـضیأ  هیجراـخلا  تاـبکرملا 

هر س  وحنلا ، اذهب  هیقیقح  هریاغملاف  اهنم  ذوخأم  هیجراخلا  هداملا  ذوخأم و  الثم  یلقعلا  سنجلاف 
هیعیبطلا يوقلا  ریظن  نوکیف  یـش ء  اهءارو  یلویهلل  سیل  یلعف و  رخآ  یـش ء  هیرهوجلا  ءارو  هروصلل  نکل  معن و  لاقی  نأ  نکمی  - 2

یش ء، اهءارو  تابنلل  سیل  ذإ  اضیأ - الثم  ناویحلا  یف  اهدوجو  عم  هیتابن  یمسی  ثیح 
یف هیناف  یلویهلا  هیرهوجف  هیف  ناف  لصفلا  یف  رمغنم  سنجلا  نأ  یتأیـس  هلـصفب و  یـشلا ء  هیئیـش  نأل  کلذـک  ناک  اذإ  تلق  نإ  - 3
لب هیف  هئانف  یش ء و  رامغنال  حلصی  ایلعف  ائیـش  سیل  انه  لصفلا  تلق  یلویهلا  ءازإب  تابکرملا  یف  رهوجلا  لعج  زوجی  الف  دادعتـسالا 
امه هروص  لصف و  ناک  اذإ  هنإف  صصختلا  باب  نم  لب  اهیف  صیـصختلا  باب  نم  هدعاقلا ال  نم  ءانثتـسا  هنأکف  سکعلاب  انه  هیـضقلا 

هروص لصف و ال  هنأک ال  یلویهلا  یف  هروصلا و  کلتب  تناـک  یـشلا ء  هیئیـش  لـصفلا و  کـلذ  یف  اـیناف  سنجلا  ناـک  تاـیلعفلا  نم 
هر س  تادحولا ، یه  یتلا  هداملا  يوس  هنم  هبترم  لکل  هروص  ذإ ال  هداملاب  ددعلا  هیئیش  نأ  امک  سنجلاب  اهتیئیشف 
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هلصحتملا و ءایشألا  دادعتـسا  اهل  امنإ  لب  هلـصحتملا  ءایـشألا  نم  ائیـش  اهلعجی  سیل  هدعتـسم  یلویهلا  نوک  نکل  هدتمم  اهنوک  لجأل 
هیاغ لصحتلا - نم  افیعـض  اوحن  الإ  بجوی  يذـلا ال  ارهوج  اهنوک  الإ  لیـصحتلا  نم  كدـنع  اـهنم  قبی  مل  اـهیلإ  ترظن  اذإـف  اـهتوق 

یف یلویهلاف  لصفلا  یف  سنجلا  ءانف  نم  تملع  اـمک  هیف  رمغنم  دـتمملا و  موهفم  عم  دـحتم  رهوجلا  نإـف  هروصلا  فـالخب  فعـضلا 
رهوجلا موهفم  الإ  هل  سیل  سنجلا  نأ  امک  تناـک  هفـص  هروص و  هیأـب  سبلتلا  هیلباـق  دوجولا  یف  هل  اـضحم  ارهوج  ـالإ  سیل  مسجلا 
سنجلا یف  یتاذلا  ناکمإلا  ءازإب  هداملا  یف  يدادعتـسالا  ناکمإلا  هصخـشملا و  هعونملا و  هدویقب  داحتالا  هتاذ  سفن  یف  هل  نکمملا 

یـش ء ال هیف  لخدـی  طیـسب ال  رمأ  وه  دـتمملا و  انلوق  موهفم  وه  هل  لصفلا  نأ  امک  لاصتالا  هیمـسجلا و  یه  هیف  هروصلا  کلذـک  و 
هیف زربی  يذلا  ریمضلا  هیلإ  عجر  امل  نایب  تاقتشملا  ریسفت  یف  یـشلا ء  رکذ  نأ  اورکذ  ثیح  نوققحملا  هیلع  ام  یلع  اصاخ  اماع و ال 
نأ هلاثم  افیک  وأ  ارهوج  اذک  هفـصب  یـش ء  هانعم  ؤطاوتلاب  لاقی  يذلا  لصفلا  نأ  وه  ءافـشلا و  یف  خیـشلا  لوق  کلذ  دـکؤی  ریغ و  ال 

نوکی نأ  نکمی  ـال  هنأ  جراـخ  نم  فرعی  هنأ  ـالإ  ضرع  وأ  رهوج  هنأ  وه  قطن  هل   (1) ائیش هنوک  یف  سیلف  قطن  هل  یـش ء  وه  قطانلا 
.یهتنا امسج  وأ  ارهوج  الإ  یشلا ء  اذه 

قئاـقحلا نم  هرئاـظن  یف  مکحلا  اذـکه  هروصلا و  نم  لـصفلا  یلویهلا و  نم  اذوخأـم  مسجلا  هیهاـم  یف  سنجلا  نوک  هجو  رهظ  دـقف 
هیف هانرکذ  ام  ءازجإب  هیبیکرتلا 

رهوج هنکل  دوجوم و  صاخلا  یـشلا ء  و  لصفلا - هطاسب  یفانی  قطانلا و  یف  ربتعی  یتح  یـش ء  هیذاحی  ماعلا ال  یـشلا ء  نأ  ینعی  - 1
رهوجلا ایـضرع و  اقدـص  الثم  رهوجلا  هیلع  قدـصی  هنأ  جراخ  نم  فرعی  معن  قطانلا  هیلع  لدـی  الثم و ال  فیکلاک  صاـخ  ضرع  وأ 

هر س  هروصلا ، نم  هداملا  لصفلا و  نم  جراخ  سنجلا  هدام و  وأ  سنج  هنم  جراخ  تاذلاب 
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رارشألا و رایغألا  نع  هنوص   (2) امزتلم رارسألا  نم  کیلع  یلتی   (1) امل عمتساف  مالکلل  حیـضوت  قیقحت و  هدایز  ماقملا  اذه  یف  انل  و 
نأ اورکذ  مث  هصاـخ  هیلإ  ساـیقلاب  لـصفلا  نأ  اـمک  مزـال  ضرع  هلـصف  یلإ  ساـیقلاب  سنجلا  نأ  یلع  اوقبطأ  دـق  ءاـمکحلا  نأ  وـه 

رهاوجلا لوصف  نوک  مدـع  نیمکحلا  نیذـه  نم   (3) مزلیف هروصلا  عم  لصفلا  هداـملا و  عم  دـحتم  هیجراـخلا  تاـبکرملا  یف  سنجلا 
رهاوج

مامت وه  هقیقح  یقیقحلا  لـصفلا  و  لـصفلا - هقیقح  نع  جراـخ  مزـال  سنجلا  نأ  تققحت  اذإ  هنأ  نم  هیلإ  ریـشأ  میظع  رـس  هیف  و  - 1
وه دحلا  یف  ریخألا  دحلا  نإ  اولاق  دق  هقیقح و  یـشلا ء  هقیقح  قاح  نع  جراخ  هریغ  هریغب و  هب ال  ائیـش  راص  امنإ  یـشلا ء  یـشلا ء و 
هر ن  مهفاف ، یلعأ  وحنب  ءایشألا  مامت  هنأش  لج  وهف  هیقیقحلا  هلعلا  هلعلا و  هقیقح  وه  یقیقحلا  لصفلاف  ناهربلا  یف  طسولا  دحلا  هنیعب 

هروصلا نم  روصلا  ناک و  بیکرت  يأ  یف  ریخألا  لصفلا  یلإ  لوألا  بیکرتلا  یف  لوألا  لـصفلا  نم  لوصفلا  نأ  تبث  اـم  دـعب  ذإ  - 2
امک خـماش  بلطم  اذـه  دوجو و  هلک  ملاعلا  نأ  تبث  هیـضرع  هیرهوج و ال  اهل  هیهام  ـال  دوجو و  اـهلک  هریخـألا  هروصلا  یلإ  یلوـألا 

هیهاملا ءزج  هنوک  اهنم  مهدعاوق  نم  ریثکلل  دوجولا  وه  لصفلا  نأ  نم  هرکذ  ام  هفلاخم  رایغألل  يءارتی  ذإ  و  خسارلا - میکحلا  هملعی 
يأ باوج  یف  الوقم  هنوک  اهنم  اهلوصف و  اهـسانجأب و  تایهاملا  هانتکا  اهنم  سمخلا و  تایلکلا  دـحأ  هنوک  اهنم  ماوقلا و  للع  نم  و 

هیلقعلا ءازجألا  نم  بیکرتلا  هیفیک  یف  هرکذ  قبـس  يذلا  عبارلا  لوقلا  ءاضترا  یلع  ینبم  همالک  ذإ  هقیقحلاب  هفلاخم  کلذ و ال  ریغ  و 
هنوصب هیـصولاف  هریغ  بهذـم  وه  امک  هطیـسب  هیهام  هانلعج  نإ  امأ  هدـنع و  قیقحتلا  وه  امک  دوجولا  نم  اوحن  لصفلا  انلعج  اذإ  اذـه 

قاس لیلدـلا  نأ  عم  اضرع  ارهوج و ال  نوکی  فیک ال  هیلـصفلا  هیناکمإلا  هیهاملا  نأ  یلإ  اولـصی - مل  مهلعل  هنأ  هفاـخمل  راـیغألا  نع 
رهاظ و ال وه  هسفن و  یلع  یـسنجلا  رهوجلا  قدـص  اهیلع  رهوجلا  قدـصی  هصاخ ال  تایهام  تناـک  نإ  رهاوجلا و  لوصف  نإـف  هیلإ -

اهیلع قلطملا  فیکلا  قدصی  تایفیکلا ال  لوصف  اذک  و  ایـضرع - اقدص  اهیلع  قدصی  امنإ  لصفلا و  بکرتل  الإ  هعون و  یلع  هقدـص 
اقلطم ال اهلمح  الإ  یـضتقی  اضرع ال  امإ  ارهوج و  امإ  هیناکمإلا  هیهاملا  نوک  و  تالوقملا - رئاس  یف  اذـک  ایـضرع و  لب  اـیتاذ  اقدـص 

هر س  طقف ، تاذلاب  لمحلا 
یف لصفلا  سنجلا و  نیب  ضورعلاب  لقعلا  مکح  عم  رهوجلا  یف  نیتجراخلا  هروصلا  هداملا و  عم  لـصفلا  سنجلا و  داـحتا  نأ  هیف  - 3

هحصب مکحلا  فلتخا  امک  فورظلا  بسحب  فلتخت  ماکحألا  نإف  جراخلا  یلإ  مکحلا  نم  لقعلا  فرظ  یف  ام  هیارس  مزلتسی  هفرظ ال 
اذإ هتدام  نع  عونلا  ءافتکا  هقباسلا و  روصلا  داوملا و  نع  هریخألا  هروصلا  ءانغتـسا  حـص  امک  نیفرظلا و  فالتخاب  اهمدـع  و  لمحلا -
نم کـلذ  ریغ  یلإ  یلوأ  دـحلا  یلع  لـصفلا  سنجلا و  لـمح  نـأل  هیلقعلا  ءازجـألا  یلإ  رظنلاـب  کـلذ  هلاحتـسا  عم  هتروص  تدرجت 

دم ط  هجوب ، احیحص  بولطملا  ناک  نإ  و  مات - ریغ  هجولا  نأ  قحلاف  هفلتخملا  ماکحألا 
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یف لخدی  يذلا ال  اهمزال  تحت  تاموزلملا  جاردناک  لب  اهـسنج  تحت  عاونألا  جاردـنا  رهاوجلا  ینعم  تحت  هجردـنم  اهنوک  ینعمب 
و ال ایضرع - اقدص  هانعم  اهیلع  قدص  نإ  هیف و  روکذملا  ینعملاب  ارهوج  اهریغ  هیمسجلا و  روصلا  نوک  مدع  اذه  نم  مزلی  اهتیهام و 

يرهوج عون  موقت  مزلی  یتح  هیـضرعلا  عستلا  تالوقملا  يدحإ  تحت  اهجاردنا  تاذلاب  رهوجلا  هلوقم  تحت  اهنوک  مدع  نم   (1) مزلی
(2) تایهاملا نإف  ضرعلا  نم 

یلع عرفیـس  تادوجو و  اقلطم  لوصفلا  نوکب  حیرـصتلا  رم  دـق  نکل  تادوجو  اهنوکب  حرـصی  مل  نإ  اـنهاه و  تادوجو و  یهف  - 1
ذإ تادوجو  نوکت  نأ  اضارعأ  رهاوج و ال  اهنوک  مدـع  نم  مزلی  تلق ال  نإ  دوجو  هلک  ملاعلا  نأ  هیقرـشملا  هتکنلا  یف  هدـعاقلا  هذـه 

نکیلف اـهوحن  هکرحلا و  هطقنلا و  هدـحولاک و  ادوـجو  سیل  اذـه  عـم  مهدـنع و  تـالوقملا  نم  هلوـقم  تحت  نوـکی  ـال  نکمم  بر 
هانتم ریغ  دودـحم و  ریغ  امإ  دوجولا  ادوجو و  ناک  هیهام  نکی  مل  اذإف  هیهام  امإ  دوجو و  امإ  یـشلا ء  تلق  .لـیبقلا  اذـه  نم  لوصفلا 

هیهام و ادوجو و ال  یـشلا ء  نوکی  نأ ال  نکمی  ـالف  نکمملا  وه  یناـثلا  یلاـعت و  بجاولا  وه  لوـألا  هصاـخ و  ءاـحنأ  اـمأ  هدـشلا و 
هکرحلا یلع  ءانب  هرـس  سدـق  فنـصملا  هققح  امک  یعیبطلا  ملاعلا  دوجو  وحن  اضیأ  هکرحلا  هیمدـع و  هطقنلا  دوجولا و  یه  هدـحولا 

الـضف اهلـصحت  مدع  و  اهتیرابتعال - تایهام  نوکت  نأ  نکمی  هنأ ال  تادوجو و  لوصفلا  نأ  هرـس  سدق  هقاذم  یلع  اذه  هیرهوجلا -
تایهاملا امأ  هلوق و  هیلإ  ریـشی  امک  کلـس  دـق  انه  هریغ و  قاذـم  یلع  امأ  لوصفلا و  نأش  وه  امک  سانجألل  هلـصحم  نوکی  نأ  نع 

هنیرق ارهوج و  تسیل  ندـبلل  هروص  الـصف و  اهنوک  رابتعاب  رهوج  اهـسفن  یف  اـهدوجو  راـبتعاب  سفنلا  نإ  هلوق  هیلع  لدـی  هطیـسبلا و 
هر س  اقباس ، انرکذ  امک  ضرعلاب  الإ  تاذلاب  اضارعأ  رهاوج و ال  تسیل  هطیسب  تایهام  یهف  هیتآلا  يرخألا  هقیرطلل  هلباقملا 

لب اریخأ  هلوق  هصاخ  همـالک و  لـیذ  رهاـظ  نکل  اهـسفن  تحت  هجردـنم  ریغ  هطیـسب  تاـیهام  یه  یتلا  هیلاـعلا  ساـنجألا  سفنک  - 2
هداسف رخأتلا و  مدقتلا و  هرثکلا و  هدحولا و  دوجولا و  لاثمأ  هطیـسبلا  تایهاملاب  دـیری  هنأ  خـلإ  اهدـحب  اهـسفنب ال  روصتی  ام  ءایـشألا 
ناکف نیدوجولل  هضورعم  تایهام  تناک  الإ  ناهذألا و  یف  تایهاملا  نم  هعزتنم  هیوهام  ریغ  هینهذ  هیرابتعا  میهافم  هذـه  نإـف  رهاـظ 

هیف رکذـی  يذـلا  همالک  رخآ  لمح  لحمتلا و  نم  عونب  هانرکذ  ام  یلع  همالک  لمح  یلوألاف  داسفلا  رهاظ  کلذ  لـک  دوجو  دوجولل 
دم ط  ریظنتلا ، درجم  یلع  تاینادجولا  نم  اریثک  دوجولا و 
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ام یلع  رـشعلا  یف  تالوقملا  رـصح  یف  کلذ  حدـقی  سانجألا و ال  نم  یـش ء  تحت  اهتاذ  یف  هعقاو  تسیل  القع  اـجراخ و  هطیـسبلا 
هذه یف  رصحنم  وهف  یعون  دح  ءایشألا  نم  هل  ام  لک  نأ  اهیف  ءایشألا  راصحنا  نم  دارملا  نإف  ءافشلا  سایروغیطاق  یف  خیشلا  هحضوأ 

اهدحب اهـسفنب ال  روصتی  ام  ءایـشألا  نم  لب  لسلـستلا  وأ  رودلا  مزلی  الإ  دـح و  یـش ء  لکل  نوکی  نأ  بجی  تاذـلاب و ال  تالوقملا 
نهرب دـق  هتروص و  یه  یتلا  هسفن  هتدام و  وه  يذـلا  ندـبلا  نم  بکرم  ناسنإلا  نإ  تلق  نإـف  تاینادـجولا  نم  ریثک  (1) و  دوجولاک

رمأ یف  ترکذ  ام  یلاعت و  هللا  ءاش  نإ  اـهیلع  فقتـس  اـمک  هیعطق  نیهاربب  ندـبلا  راوب  دـعب  اـهئاقب  اـهدرجت و  سفنلا و  هیرهوج  یلع 
.ناسنإلا دح  یف  لصفلل  أدبم  اضیأ و  هروص  اهنأل  هقطانلا  سفنلا  یف  راج  هنیعب  وهف  اهتیرهوج  مدع  نم  روصلا 

یـشلا ء نوک  لوألا  رابتعالا  طانم  اهـسفن و  یف  اتاذ  اهنوک  رابتعا  اسفن و  هروص و  اـهنوک  راـبتعا  نیراـبتعا  هیناـسنإلا  سفنلل  نإ  تلق 
هلاحلا هروصلا  تناک  امل  و  هریغل - وأ  هسفنل  ادوجوم  نوکی  نأ  نم  معأ  هسفن  یف  ادوجوم  هنوک  یناثلا  رابتعالا  طانم  هریغل و  ادوجوم 

وه ناک  امل  اهـسفن  یف  اهدوجو  نإـف  هدرجملا  هروصلا  فـالخب  دـحتم  اـهیف  ناراـبتعالاف  هداـملل  اـهدوجو  هنیعب  اهـسفن  یف  اـهدوجو 
اهسفنل اهدوجو 

دوجولا یف  هیناف  هلحمضم  هکلاه  اهلک  ءایشألاف  قبس - امک  ضرع  رهوجب و ال  سیل  یقیقحلا  دوجولا  وه  يذلا  یقیقحلا  لصفلاف  - 1
هقیقح نع  هبترم  تانیعتلاف  وه  الإ  هلإ  هنأ ال  هللا  دهـش  وه  ـالإ  وه  ـال  وه  وه  هقحلا و  هدـحولاب  هدـحاولا  هقحلا  هقیقحلا  وه  دوجولا  و 

هآرم یه  امب  هآرملا  و  هروهظ - هآرم  یه  نطابلا و  رهاظلا و  رخآلا و  لوـألا و  وه  هیعبتلا  زاـجملا و  نم  برـضب  اـهروهظ  و  دوجولا -
هر ن  مهملا ، وه  ام  کل  رهظی  یتح  کمه  وه  امب  عفراف  کنیع  الإ  کنیب  هنیب و  باجح  الف  اهیف  یلجتملا  یف  هیناف 
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هداملا نع  هلاحلا  هروصلا  لاوز  اذهل  نادوجولا و  امهبسحب  ریاغتی  نارابتعالا و  كانه  فلتخیف  هداملا  نع  اهتاذ  یف  اهدرجت  یلع  ءانب 
هداملا ال نع  اهلاوز  نکل  اهـسفن  یف  اهدوجو  مزلتـسا  نإ  هداملل و  اهدوجو  نإف  هدرجملا  هروصلا  فالخب  اهـسفن  یف  اهداسف  بجوی 

.نیدوجولا ریاغتل  کلذ  اهسفن و  یف  اهداسف  بجوی 

کلت تحت  رخآ  رابتعاب  اعقاو  هنوک  بجوی  هسفن ال  یف  هدوجو  رابتعا  بسحب  هلوقم  تحت  اـعقاو  یـشلا ء  نوک  لوقنف  اذـه  ررقت  اذإ 
نکل افاضم - اهتیـسفن  بسحب  ارهوج و  اـهتاذ  بسحب  تناـک  نإ  هیناـسنإلا و  سفنلاـف  تـالوقملا  نم  هلوقم  تحت  ـال  لـب و  هلوقملا 

یلع هیداملا  روص  رئاس  یف  امک  ارهوج  نوکی  نأ  بجی  رخآ ال  رابتعاب  هدوجول  هموقم  هروص  رابتعاب و  مسجلل  اءزج  اـهنوک  بسحب 
يذـلا ینعملاب  مسجلا  یلع  اهیلع و  اقداص  مسجلا  دوجول  هموقم  اهنوک  نکل  اـقح  ناـک  نإ  ادرجم و  ارهوج  سفنلا  نوکف  تملع  اـم 

یش ء و هیدحأ  هقیقح  اهنوک  نإف  هدرفنم  هیرهوج  اتاذ  اهنوک  رابتعاب  سیل  سنج  هرابتعاب  وه  يذلا  ینعملاب  مسجلا  هدام  هرابتعاب  وه 
دادعتـسا هقبـسی  ثداح  لک  نأ  ءامکحلا  هدـعاق  یلع  دری  ام  عفد  یف  لاقی  ام  کلذ  ریظن  رخآ  یـش ء  ندـبلا  لاوحأ  نم  الاح  اـهنوک 

هدادعتـساب یعدتـسا  اـمل  یناـسنإلا  ندـبلا  نأ  وه  لوـألا و  ملعملا  يأر  وه  اـمک  هثداـحلا  هدرجملا  سوفنلاـب   (1) ضاقتنالا نم  هداـم 
ضایفلا بهاولا  دوج  یضتقم  یلع  بجوف  کلذک  وه  ثیح  نم  هفصلا  هذهب  افوصوم  ارمأ  يأ  هیف  هفرـصتم  هل  هربدم  هروص  صاخلا 

دق هلاحم  الف  اهتاذ  یف  هدرجم  اتاذ  نوکی  نأ  الإ  نکمی  اذـه ال  هیرـشبلا و  لـیعافألا  هیـسنإلا و  ریبادـتلل  اردـصم  نوکی  یـش ء  دوجو 
هیلع ضاف 

نع هدرجت  تاقوألا و  لک  یلإ  هتبـسن  يواست  عم  صاخ  تقو  صاخ و  دادعتـساب  انوهرم  قرافم  رهوج  دوجو  نوکی  فیک  هنإـف  - 1
قرافملا هل و  دعتسملا  کلذب  المکتسم  دعتـسملا  هب و  الـصتم  دعتـسملا  لاوحأ  نم  الاح  نوکی  نأ  دب  هل ال  دعتـسملا  اضیأ  داوملا و 

یلع یتـح  اهثودـح  عم  سفنلا  درجتب  لاـق  نم  لـک  یلع  دری  اذـه  اـهل و  ـالاح  نوکی  فیکف  ماـسجألا  داوـملا و  نع  تاذـلا  نئاـبم 
رفـس یف  لیـصفتلا  یتأیـس  سفنلا و  مدقب  نیلئاقلا  نیینوطالفألا  یلع  دری  معن ال  ءاقبلا  یف  اهتیناحورب  لئاقلا  هرـس - سدـق  فنـصملا 

هر س  یلاعت ، هللا  ءاش  نإ  سفنلا 
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صاخلا هجازمب  یعدتسا  ندبلاف  ندبلا  هاعدتسا  امع  اهکاکفنا  مدع  ثیح  نم  لب  اهاعدتـسا  ندبلا  نإ   (1) ثیح نم  سفنلا ال  هقیقح 
رم اـمک  نیراـبتعاب - اـضرع  ارهوج و  نوکی  دـحاولا  یـشلا ء  نأ  اـمک  هیـسدق و  اـتاذ  یـضتقا  ضاـیفلا  إدـبملا  دوج  نکل  اـیدام  ارمأ 

ریبدتلا و نم  لعفلا  ثیح  نم  یهف  العف  هیدام  اتاذ  هدرجم  هیناسنإلا  سفنلاف  نیرابتعاب  ایدام  ادرجم و  دـحاو  رمأ  نوکی  دـق  کلذـکف 
الف ریغ  بهاولا ال  إدـبملا  دوج  اـهدوجو   (2) أـشنمف هقیقحلا  تاذلا و  ثیح  نم  امأ  هب و  هنرتقم  ندـبلا  دادعتـساب  هقوبـسم  کیرحتلا 

اذهف ضرعلاب  الإ  تایداملا  بلاثم  نم  یش ء  اهقحلی  هب و ال  اهدوجو  یف  نارتقالا  اهمزلی  ندبلا و ال  دادعتسا  هیثیحلا  کلت  نم  اهقبسی 
ام لیوأت  نکمی  ضومغ و  نع  ولخی  هحوضو ال  عم  ذإ  رابتعالا  رظنب  هیلإ  رظناف  هدـعاقلا  کلت  یلع  داریإلا  کـلذ  عفد  یف  هترکذ  اـم 

.فیطل هجوب  هیلإ  سفنلا  مدق  باب  یف  یهلإلا  نوطالفأ  نع  لقن 

اهتاذ لوصح  ناک  نإف  الإ  اهل و  هداملا  دادعتـسا  هدرجملا و  اهتاذ  ثودح  ححـصتی  اذهب  ضرعلاب و  اهاعدتـسا  نإ  تاذـلاب و  يأ  - 1
هر س  مدقلا ، مزلی  یتاذلا  اهناکمإ  إدبملا و  دوجو  هیف  یفکی  اهتاذب 

لعفلا و يداملا  دوجولا  اذـه  الإ  سیل  انهاه  اهدوجو  نألف  الوأ  امأ  دوجولا  وه  نامزلا  یف  انهاه و  اهدوجو  أشنم  نأ  دارملا  سیل  - 2
انه و هداملا  دادعتـسا  طرتشی  مل  ول  هنألف  ایناث  امأ  و  یئامنن .  کـچوک  هنیئآ  رد  یگرزب و  وت   s  \ .هیسدقلا تاذلا  اهنم ال  عبطلا  ماقم 

وه يذلا  عبنملاب  لصتم  هنأ  لعفلا و  يدام  ائیـش  یعدتـسا  ندـبلا  نأ  دارملاف  هلمنلل  هقطانلا  سفنلا  یطعأل  دوجلا  درجمب  دوجولا  زاج 
اهناکمإ درجمب  لوقعلا  نإف  هتیهام  یف  يذـلا  یتاذـلا  ناکمإلا  دوجلا و  درجمب  هدوجو  يذـلا  لاـعفلا  لـقعلا  وه  هتاذ و  نطاـب  هتاذ و 

هنأل هیلإ  كدشری  نوطالفأ  نع  لقن  ام  لیوأت  نکمی  هلوق و  و  رخآ - طرـش  وأ  يدادعتـسا  ناکمإ  یلإ  هجاح  ریغ  نم  دـجوت  یتاذـلا 
بلاثم نم  یـش ء  اهقحلی  لاق ال  امک  سفنلا  تاذ  نطاب  وه  يذلا  یلکلا  لقعلا  مدـق  سفنلا  مدـقب  هدارم  نأ  سفنلا  رفـس  یف  حرـصی 

هذه ثودحف  هنم  قرب  قرش و  یه  هب و  هلصتملا  هقیقر  یه  سفنلا و  هقیقح  ناک  امل  هنأ  یلإ  هراشإ  ضرعلاب  الإ  هلوق  یف  تایداملا و 
هر س  هیلإ ، راشأ  يذلا  ضومغلا  وه  اذه  و  لصألا - هیقوبسم  هنأک  دادعتسالاب  هذه  هیقوبسم  اهتاذ و  ثودح  هنأک  هبترملا 
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سفنلا نوک  نم  هیباتک  یف  يدرورهسلا  هلأتملا  خیـشلا  هنیب  ام  ترکذت  هقباسلا و  انلوصأ  یف  تلمأت  ول   (2) کنإ  (1) مث يرخأ  هقیرط 
هیلعفلا و نیع  روهظلا  ذإ  دحاو - لاملا  تاحیولتلا و  یف  کلذ  هفرص و  هینإ  قارشإلا و  همکح  یف  کلذ  هیرون و  هطیـسب  هقیقح  تاذ 

لب یتاذ  رمأب  اهدارفأ  نیب  فالتخالا  سیل  لصف و  اهل و ال  سنج  هطیـسب ال  هقیقح  رونلا  نوک  هیقارـشإلا  لوصألاب  نیب  دـق  دوجولا و 
هلوقم تحت  هعقاو  ریغ  هیرونلا  هدرجملا  تاوذـلا  نأ  تملعل  هیدوجولا  هیرونلا  هقیقحلا  لـصأ  یف  صقنلا  لاـمکلا و  درجمب  وـه  اـمنإ 

موقلا و روهمج  هنع  لهذ  امیظع  اـقمع  اـهل  نإـف  هدـعاقلا  هذـهب  یبیبح  اـی  کـیلعف  عوضوم - یف  ـال  اـهتادوجو  تناـک  نإ  رهوجلا و 
اهیف کل  ضرعتست  كوکش  عفد  یف  هدعاوق  هبتک و  هعجارمب 

: هیقرشم هتکن 

رظناف رون  یلع  رون   (3) ضراعلا رونلا  رون و  هلک  دوجولا  دوجو و  هلک  ملاعلا  نأب  اقحال  اقباس و  کیلع  هانولت  امم  تنطفت  دـق  کـلعل 
يوقلا روصلا و  یلع  هلامتشا  ثیح  نم  نوکی  فیک  یناسنإلا  ندبلا  یلإ 

هیهام سفنلل  نأب  نیلئاقلا  موقلا  قاذـم  یلع  وه  یتاذـلا و  اهدوجو  بسحب  سفنلا  هیرهوج  مازتلا  قباسلا  باوجلا  طانم  ناک  اـمل  - 1
هلأتملا خیـشلاک  هئارظن  هسفن و  قاذـم  یه  يرخأ  هقیرط  یلإ  راشأ  عونلاب  هفلاخم  هیرهوج  تاـیهام  تاوذ  مهدـنع  اـضیأ  لوقعلا  لـب 

لب هیرهوجلا  نود  اهنأل  رهاوج ال  تسیلف  هیهام  الب  تادوجو  هملظ و  ـالب  هجذاـس  راونأ  سوفنلا  لوقعلا و  نأ  نم  قارـشإلا  بحاـص 
هر س  هیرهوجلا ، قوف  اهنأل 

لک لـیق  اـمک  هیلقع  هیهاـم  نع  ولخی  ـال  هیلولعملا - هیلعلا و  مکح  هیف  يراـجلا  یناـکمإلا  دوجولا  نأ  یلاـعت  هللا  ءاـش  نإ  یتأیـس  - 2
دوجولا یلإ  هبسنلا  ءاوتـسا  ینعمب  ناکمإلا  هل و  هیهام  ام ال  یلع  ناکمإلاب  مکحی  نأ  لقعلل  نکمی  فیک  یبیکرت و  جوز  وهف  نکمم 

دم ط  یناکمإلا ، دوجولا  مزاول  نم  رقفلا  ینعمب  ناکمإلا  ناک  نإ  هیهاملا و  مزاول  نم  مدعلا  و 
بکاوکلا هعشأک  هیسحلا  راونألا  اهب  اودارأ  هیضرعلا و  راونألا  اوقلطأ  ثیح  نییقارشإلا  حلطصم  وه  ام  ضراعلا  رونلاب  دارملا  سیل  - 3

هیکلفلا و هیدبهفـسألا  راونـألا  هرهاـقلا و  راونـألاک  هیقیقحلا  راونـألا  عم  مهدـنع  هدـحتم  اـضیأ  یه  تناـک  نإ  اـهوحن و  جرـسلا و  و 
ملاعلاب دارملا  وأ  ادوجو  اموهفم ال  هضراوع  یه  یتلا  هیدوجولا  تافصلا  هب  دارملا  لب  رون  یلع  رون  هنإ  لاقی  نأ  قیلی  ذإ ال  هیضرألا -

هیدبهفـسألا و راونألا  ضراعلا  رونلاب  کلذ و  لیبق  هیمـسجلا  لب  هیعونلا  روصلا  هیرون  هرـس  سدـق  وه  تبثأ  ثیح  یعیبطلا  ملاعلا  وه 
هر س  ءامدقلا ، ضعبل  اقفاوم  لاعفلا  لقعلاب  سفنلا  داحتا  نم  هرس  سدق  هبهذم  وه  ام  یلع  هیدوعسلا  هرهاقلا  راونألا 
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يوقلا و کلت  اهراثآ و  اهراونأل و  الحم  دادـضألا و  ملاع  یف  هیدبهفـسألا  هیرونلا  سفنلا  دونجلا  رکـسعم  لیعافألا  يداـبم  یه  یتلا 
اهـضعب بیترتلا - دضنلا و  بسحب  هبترتم  رونلا  یف  هتوافتم  جرـسک  هضحم  راونأ  هفرـص و  تادوجو  اعیمج - اهـشیج  ریمأ  عم  تالآلا 

رونلا دهـشم  یف  هفیعـضلا  راونألا   (1) لالقتـسا مدـع  نم  دـهاشی  امک  هلالقتـسا  تحت  هروهقم  لب  دـحاو  رون  نم  هلعتـشم  ضعب  قوف 
دوجولا ذإ  هیبجاولا - هیدحألا  تاذلل  ءاوضأ  اراونأ و  هعـشأ و  اهنوک  یف  اعیمج  دوجولا  ملاع  مکح  اذکهف  هرانإلا  ریثأتلا و  یف  يوقلا 

الإ ضرألا  تاوامسلا و  یف  هل  یلعألا  لثملا  وه  يذلا  سوسحملا  سمشلا  نم  دهاشم  وه  امک  هروهظ  ناعمل  هرون و  قورـش  نم  هلک 
اهتاذل اهریغل ال  راونأ  ضارعأ و  سحلا  سمش  هعـشأ  هلاعف و  هقطان  هلقاع  ءایحأ  لقعلا  سمـش  هعـشأ  نأ  وه  اقرف و  نیتعـشألا  نیب  نأ 

.یلاعت هللا  ءاش  نإ  اهعضاوم  یف  ماکحألا  هذه  لیصفت  کیتأیس  هلعاف و  هلقاع  ءایحأ  ریغ 

: یلامجإ رکذ 

.هملظ هسخ و  الاعفنا و  دشأ  اهل  هلباقلا  هداملا   (2) تناک هیرون  افرش و  هیلعف و  دشأ  هروصلا  تناک  املک 

: یلیصفت رکذ 

اهتیلحت دعب  الإ  هیرون  سفن  اهفداصی  مل  ءاهوش  هزوجع  کلت  هشحولا  رشلا و  هرئاد  زکرم  هسخلا و  عبنم  حضتیس  امک  یلوألا  یلویهلا 
اهجورخ تایفیکلا و  يوقلا و  رونب  اهرونت  هیعونلا و  هیمسجلا و  روصلا  للحب 

هر س  راهنلا ، یف  سمشلا  رون  دهشم  یف  هرانإلاب  بکاوکلا  لالقتسا  مدعک  - 1
هیف ایلاخ و  عیمجلا  نع  لباقلا  ناک  تایلعفلا  لک  هیف  لوبقملا  ناک  اذإ  لوبقملا و  نع  ایلاخ  نوکی  نأ  دـب  لباقلا ال  نـأل  کـلذ  و  - 2

هر س  هسخأ ، یش ء و  فعضأ  هتدام  و  فعض - نم  ناسنإلا  قلخ  اذهل  يوق و  مادعأ و  اهئازإب 
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یه سفنلا  قلعت  دـعب  تایفیکلا  يوقلا و  و  روصلا - کـلت  أدـبم  نأ  ققحت  ثیح  اـهتملظ و  اهتـشحو و  هجاذـس  اـهتوق و  هفارـص  نع 
اهتسبلأ و تناک  یتلا  تایفیکلا  يوقلا و  نم  اهیلع  ضیفی  ام  ناضیف  تبنأ  اهنع و  سفنلا  قلعت  عطقنا  اذإف  یلعألا  إدبملا  دییأتب  سفنلا 

یـشالتلا قاحمنالل و  اضرعم  تحبـصأف  اهـسفن  یف  هفـص  هیلح و  لک  نع  هارعملا  اهتیلویه  هفارـص  یلإ  هعجار  اـهنأک  تراـص  اـهللح 
تیمب دارفنالا  نع  هضابقنا  هیناسنإلا و  تاومألا  داسجأ  هیؤر  نع  ناسنإلا  شاحیتسا  نم  دـهاشی  امک  هیلع - ههرکتـسم  عبطلل  هشحوم 

ملظملا لیللا  یف  امیس 

هینوطالفألا لثملا  روصلا و  قیقحت  یف  ( 9  ) لصف

هراشا

(1) و هلإلا ملاع  یف  هدرجم  روص  تادوجوملل  نإ  طارقس  هداتـسأل  اقفاوم  هلیواقأ  نم  ریثک  یف  لاق  هنأ  یهلإلا  نوطالفأ  یلإ  بسن  دق 
.هنئاک یه  یتلا  تادوجوملا  یه  امنإ  دسفی  رثدی و  يذلا  نأ  هیقاب و  اهنکل  دسفت و  رثدت و ال  اهنأ ال  هیهلإلا و  لثملا  اهیمسی  امبر 

ناسنإ هیناـسنإلا  ینعم  یف   (3) نیناسنإک یـش ء  لک  یف  نیئیـش  دوجو  بجوت   (2) همسقلا نأ  موق  نظ  ءافـشلا  تایهلإ  یف  خیـشلا  لاق 
لوقعم ناسنإ  سوسحم و  دساف 

س هکلهتـسم ، اهیف  ناکمإلا  ماکحأ  و  هبلاغ - اهیلع  دوجولا  ماکحأ  هیبوبرلا و  عقـص  نم  اهنأل  هلإلا  ملاعب  توربجلا  ملاـع  نع  ربع  - 1
هر

سنج و بر  ضرعلل و ال  مهدنع  عون  بر  نأ ال  یتأیس  ذإ  يرهوج  لقتسم  یش ء  لک  یف  نیئیـش  دوجو  بجوت  هیلقعلا  همـسقلا  - 2
هر س  امهوحن ، حانجلا و  لجرلاک و  اقلطم  یشلا ء  ءزجل  ال 

دارملا امهریغ و  عضولا و  فیکلا و  یف  اذـک  لایـس و  هنم  راق و  هنم  نیألا  لایـس و  هنم  راـق و  هنم  ناـسنإلا  مهلوقک  اذـه  مهلوق  و  - 3
اندیس انالوم و  مالک  یف  لوألا  مدآب  هنع  ربعملا  تباثلا  ناسنإلا  لایـسلا و  ناسنإلا و  یلع  قداصلا  یعیبطلا  یلکلا  وه  هیناسنإلا  ینعمب 

هر س  یلع ع ،
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رومألا نم  دـحاو  لکل  اولعج  اـیلاثم و  ادوجو  قراـفملا  دوجولا   (1) اومـسف ادوجو  امهنم  دـحاو  لکل  اولعج  ریغتی و  يدـبأ ال  قرافم 
(3) اهلعج و  دـساف - وهف  هذـه  نم  سوسحم  لک  دـسفی و  ائیـش ال  لوقعملا  ناک  ذإ  لـقعلا  یقلتی   (2) اهایإ هقراـفم و  هروص  هیعیبطلا 

نإ نالوقی  يأرلا و  اذـه  یف  ناطرفی  طارقـس  هملعم  نوطالفأب و  فورعملا  ناک  لواـنتت و  اـهایإ  هذـه و  وحن  وحنت  نیهاربلا  مولعلا و 
نذإ وهف  دـسافلا  رثکتملا  سوسحملا  ینعملا  وه  سیل  اهنالطب و  عم  یقبی  صاخـشألا و  اهیف  كرتشی  ادوجوم  ادـحاو  ینعم  هیناسنإلل 
هوجو نم  لک  یف  هب  حدقی  ام  همالک و  لیوأت  یف  لیق  ام  هوجو  الوأ  رکذن  هقیفوت  هللا و  نوعب  نحن  یهتنا و  قرافملا  لوقعملا  ینعملا 

.لثملا هقرافملا و  روصلا  قیقحت  یف  يدنع  قحلا  وه  ام  مث  لیوأتلا 

نوطالفأ نأ  کش  تالباقتملل و ال  هلباقلا  یش ء  لکل  قحاوللا  نع  هدرجملا   (4) هیهاملا دوجوب  همالک  سیئرلا  خیشلا  لوأ  دق  لوقنف 
نیب لقعلا و  راـبتعا  بسحب  دـیرجتلا  نیب  هقرفتلا  مدـع  هیلإ  بسنی  نأ  نم  لـجأ  هنأـش  هلـالج  عم  لوـألا  ملعملا  هذـیمالت  دـحأ  يذـلا 

طرشب هیهاملا ال  رابتعا  نیب  وأ  دوجولا  بسحب  دیرجتلا 

الثم و یتوهاللا  ناسنإلاک  هئامـسأ  روص  و  یلاعت - هئامـسأک  اهقوف  امل  تالاثم  عاونألا  باـبرأ  نأ  امهدـحأ  نارمأ  هیمـستلا  هجو  - 1
هر س  هعیبطلا ، عاونألا  دارفأ  نم  اهنود  امل  هلثمأ  اهنأ  رخآلا 

سفنلا هدـهاشم  تایلکلا  كاردإ  نأ  ینهذـلا  دوجولا  ثحبم  یف  رم  امک  تایلکلل  هکاردإ  نیح  لقعلا  لاـنی  هیهلـإلا  لـثملا  هذـه  - 2
هر س  دیعب ، نع  نکل  هیرونلا و  لثملا 

نوکی ـال  یئزجلا  یلکلا و  یلع  ماـقت  هیلکلا  تامدـقملا  ذإ  اـهلانت  هذـه و  وحن  مؤت  هینیقیلا  نیهاربـلا  هیلکلا و  مولعلا  نأ  اودـقتعا  - 3
موسرلا و دودحلاب و  لانت  یتلا  همئادلا  هیدوجولا  تایلکلا  یه  اهلاوحأ  لثملا و  هذه  لئازلا و  رثادلا و  مئادلا ال  رمألا  یلع  ابـستکم و 

هر س  هتوافتم ، لینلا  بتارم  نکل  اهتافص و  اهتاوذ و  نیهاربلا 
هر س  هقلطملا ، هیهام  ینعی  اهتاذ  هبترم  یف  درجملا  لب  نهذلا  یف  ول  اهل و  دوجو  ذإ ال  هحلطصملا  هدرجملا  هیهاملا  دارملا  سیل  - 4
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نم مزلی  یتح  دوجولا  ددعلاب و  دـحاولا  ینعملاب و  دـحاولا  نیب   (1) طلخلا وأ  نارتقالا  مدع  طرـشب  اهرابتعا  نیب  اهعم و  یـش ء  نارتقا 
یف نکی  مل  اذإ  ناسنإلا  نأب  لهجلا  نیریثک و  یف  دجوی  هنیعب  وه  دوجولا و  ددـعلاب و  ادـحاو  اهنوک  ینعملاب - ادـحاو  هیناسنإلا  نوک 

کلذ ریغ  وأ  يدبأ  وأ  دحاو  ناسنإ  وه  ثیح  نم  ناسنإلا  نأب  لوقلا - نوکی  نأ  مزل  هرثکلا  هدحولاک و  ضراوعلا  نم  ائیـش  هتاذ  دح 
نیب هقرفتلا  فیک و  هیقاب  اهنیعب  هدحاو  هیناسنإ  نأ  هانعم  امئاد  دـجوی  ناسنإلا  انلوق  نأب   (2) نظلا وأ  اضقانم  الوق  هدـحل  نیاعم  وه  امم 

.ءامظعلا کئلوأ  نع  الضف  هیلقعلا  مولعلاب  سفنلا  ضایترا  یلوأ  نم  نیطسوتملا  یلع  یفخی  امم ال  اهیناعم  نیب  زییمتلا  رومألا و  هذه 

هیقاب ال یلاعت  هللا  ملع  یف  اروص  تادوجوملل  نأ  یلإ  هراشإ  هنإ  وطـسرأ  نوطالفأ و  ییأر  نیب  عمجلا  باتک  یف  یناثلا  ملعملا  لاـق  و 
هـضراوع هتدام و  عم  ناسنإلا  لثم  اسوسحم  ائیـش  سحلا  ملاع  یف  نإ  لاق  ثیح  نیرخأـتملا   (3) ضعب کلذ  نیب  ریغتت و  لدـبتت و ال 

ذوخأم ریغ  وه  وه  ثیح  نم  هتاذ  یلإ  اروظنم  ناسنإلا  وه  یـش ء  ققحتی  نأ  یف  کش  ـال  یعیبطلا و  ناـسنإلا  وه  اذـه  هصوصخملا و 
هدحولا نم  هطلاخ  ام  هعم 

هدحولا و اهنم  یتلا  ءایشألا  عیمج  نع  هبترملا  یف  هیهاملا  درجم  یلع  لوألا  همالک  ءانب  نإف  لزنتلا  نانعلا و  ءاخرإ  لیبس  یلع  اذه  - 1
هر س  ددعلاب ، مومعلاب ال  هدحولا  نکل  هدحولاب و  اهفاصتا  یلع  اذه  همالک  ءانب  مومعلاب و  ینعملاب و  ول 

ثیح امئاد  هیقاب  ددـعلاب  هدـحاو  اهنأ  امئاد - هدوجوم  الثم  ناـسنإلا  نم  هقلطملا  هیهاـملا  مهلوق  ینعم  نأ  نوطـالفأ  نظی  نأ  مزلی  - 2
نأل صاخـشألا  بقاعتب  هیقاب  اهنأ  هانعم  نأ  عم  خیـشلا  معز  یلع  هقلطملا  هیهاملا  هب  دـیری  رثاد و  ریغ  يدـبأ  یلقعلا  ناسنإلا  نإ  لوقی 

تادوجو هدوجوف  ادوجو  هصاخشأب  دحتم  وهف  مهیلإ  دحاو  بأ  هبسن  دالوألا ال  یلإ  ءابآلا  هبـسن  هصاخـشأ  یلإ  یعیبطلا  یلکلا  هبـسن 
هر س  هقیقحلاب ،

اهرکذ یتلا  ماکحألا  ضعب  نأل  یلقعلا  یلکلا  و  یعیبطلا - یلکلا  نیب  طلخ  ثیح  ابارطضا  ضعبلا  کلذ  مالک  یف  نأ  یفخی  و ال  - 3
هلوقک قـالطإلا و  درجتلا و  نع  درجتلاـک  موهفملا  هعیبطلا و  سفن  هفیظو  هنـأل  لـمحلاک  هتاذ و  یلإ  اروظنم  هلوقک  یعیبطلا  بساـنی 
ضراع وهف  هیهاملا  یلإ  مضنی  ارمأ  سیل  اهنیعت  هیهاملا و  هیذـه  صخـشتلا  نأب  مهلوق  نإف  ایجراخ  اضراع  صخـشتلا  نوکی  نأ  مزلی 

کلذ نایب  نوکی  ذـئنیح  ایـصخش و  لب  ایلک  یلکلا  نوکی  نأ ال  مزل  لاقل  یلقعلا  دارأ  ول  یعیبطلا و  یف  وه  امنإ  یجراـخ  ـال  یلیلحت 
وه اذه  لقعلا و  یف  دوجوم  هنأب  هلوق  هیلقعلا و  تاصخـشتلاب  صخـشتم  هلوقک  یلقعلا  یلکلا  بسانی  اهـضعب  خیـشلا و  نایبک  ضعبلا 

هقئاقر دارفألا  هقیقح و  یلقعلا  یلکلا  نأب  لمحلا  حـصی  یلقعلا و  دوجولاب  هدوجوملا  هتاذ  یلع  هتاذ  یلإ  اروظنم  هلوق  لمحیف  رهظـألا 
موزل اـمأ  هتحبلا و  هتاذ  ماـقم  یف  اـسیل  هل  فصو  اـمهنأ  راـبتعاب  قـالطإلا  درجتلا و  نع  درجتلا  یلعأ و  وـحنب  قئاـقرلا  یه  هقیقحلا  و 

وه امب  یلقعلا  یلکلا  عوقو  ضرف  نم  عقاو  اضیأ  وهف  رخآ  یـش ء  موزل  یفاـنی  ـالف  ذـئنیح  یلقعلل  صخـشتلا  یف  یجراـخلا  ضورعلا 
هرـس سدق  فنـصملا  هرکذ  ام  یلإ  لوؤی  لب  خیـشلا  نایب  ریغ  رخآ  انایب  نایبلا  اذه  ناک  اذـه  یلع  و  جراخلا - ینعی  نایعألا  یف  یلک 
يرج هنإف  مار  ریغ  نم  هیمر  هنأ  یلإ  رظان  هایإ  هرـس  سدق  فنـصملا  فییزت  نکل  دیعب و  نع  لثملا  هدهاشم  تایلکلا  كاردإ  نأ  نم 

هیلقعلا تایلکلا  مایق  مدعل  اهسفنأ  یف  اهدوجو  ححصی  مل  انل و  لثملا  دوجو  یف  میقتسی  هنأ  یلإ  راعشتسا و  ریغ  نم  لئاقلا  ناسل  یلع 
هر س  سوفنلاب ، لب  اهتاوذب 
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درجملا ناسنإلا  ورمع و  دـیز و  نم  نیریثک  یلع  لمحی  يذـلا  ینعملا  وه  هیناسنإلا و  یلع  هدـئازلا  ضارعألا  نم  اـمهریغ  هرثکلا و  و 
ینعم یلإ  هلاحم  تفتلا ال  ورمع  دـیز و  یلع  ناسنإلا  لقعلا  لمحی  نیحف  هیلقعلا  تاصخـشتلاب  هصخـشتملا  هیجراـخلا  ضراوعلا  نع 

یف دوجولا  کلذ  نوکی  نأ  امإف  هلاحم  دوجو ال  هل  ینعملا  اذهف  قالطإلا - درجتلا و  نع  درجم  هنإ  یتح  هبیرغلا  ضراوعلا  نم  درجم 
وه یناثلا و  نیعتف  دوجولا - یف  هیهاملا  نع  ارخؤم  اـیجراخ  اـضراع  صخـشملا  نوکی  نأ  مزل  لوـألا  یلع  و  لـقعلا - یف  وأ  جراـخلا 

رهوج ینعملا  اذـه  هصخـشت و  یلإ  تافتلالا  نودـب  هیلإ  تفتلی  نأ  نکمی  ثیحب  یلقع  صخـشتب  اصخـشتم  لقعلا  یف  ادوجوم  هنوک 
تادوـجوملا تاـیهام  رهاوـجلا  کـلت  نوـکی  لوـقعلا  یف  هیلقع  رهاوـج  دوـجو  کلذـب  تبثیف  اـیداحتا  ـالمح  رهاوـجلا  یلع  هلمحل 

تایهام یه  ثیحب  نایعألا  یف  هیلقعلا  رهاوجلا  تبثأ  نوطالفأ  نأ  روهـشملا  لـیق  نإـف  نوطـالفأ  بهذـم  هنیعب  وه  اذـه  هیجراـخلا و 
.هیجراخلا دارفألل  تایلک 

ملاعلا یسحلا و  ملاعلا  نایعأ  اهنإف   (1) لوقعلا نایعألاب  هدارم  لعل  تلق 

نوکی نأـب  یهف  اـنلوقعل  راوـطأ  یه  همئاد و  هیعمج  هدرجم  تادوـجوم  اـنلوقع  یف  اـم  نـأل  داعبتـسا  هیف  سیل  اذـه  اـنلوقع و  يأ  - 1
هر س  یلوأ ، اهل  الالظ  هیعیبطلا  دارفألا  هلظأ و  تاوذ  هلیصأ  هدوجوم 
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نیقحاللا تاعینـشت  نیمدقألا و  نوطالفأ و  نع  لوقنملا  ذإ  ادج  دعبتـسم  لیوأتلا  اذه  همالک و  یهتنا  هدـنع  اهل  لظ  وه  امنإ  یـسحلا 
هنع لقن  دق  لحم و  عوضوم و  یف  اهتاوذب ال  همئاق  جراخلا  یف  هدوجوم  روصلا  کلت  نأ  یلع  لدـی  مهبهذـم  یلع  وطـسرأ  عابتأ  نم 
لاق تنأ  نم  تلقف  فراعملا  یلإ  تقلأ  هیناحور  اتاذ  نإ  لوقی  ناک  هنأ  سمره  نع  هیرون و  اـکالفأ  درجتلا  دـنع  تیأر  ینإ  لاـق  هنأ 

اوعنـش امل  عادـبإلا - ملاعلا  یف  ایـصخش  ادرجم  ادوجوم  عون  لکل  نأ  یلع  هحیرـص  هلالد  مهتاملکل  نکی  مل  ول  ماـتلا و  کـعابط  اـنأ 
کلت تاکرح  دـجوت  مث  كالفأ  حوطـس و  طوطخ و   (1) لوقعلا یف  نوکی  نأ  مهلاوـقأ  نم  بجی  هنأ  نم  یباراـفلا  هلقن  اـمب  مهیلع 

همیقتـسم و ریداقم  هسدنه و  بط و  هفلتؤم و  تاوصأ  نوحللا و  ملع  موجنلا و  ملع  لثم  مولع  كانه  دجوی  نأ  راودألا و  كالفألا و 
رخأ و تاعانش  یف  روص  داوم و  تایوزج و  تایلک و  و  هلعفنم - هلعاف و  هیفیک  هلمجلاب  هراح و  ءایـشأ  هدراب و  ءایـشأ  هجوعم و  رخآ 

نیفلتخم نیبرـض  یلع  ءاضقلا  نأ  هیلقعلا   (2) هبتک ضعب  یف  هدـجم  هولع و  هللا  مادأ  مولعلا  یف  اندنـس  هیلإ  نم  اندیـس و  انخیـش و  لاق 
نایعألا و یف  دوجو  هب  ینعی  نأ  حـصی  کلذـکف  یلقعلا  ملاعلا  یف  لـثمت  ملعلا و  یف  روهظ  هب  ینعی  نأ  حـصی  اـمک  ینیع و  یملع و 
ام هلمجب  هطاحإلا  نع  قیـضی  یهانتی و ال  ام ال  ءارو  ردقلا  ءاضقلا و  برق  ءاضقلا  نأل  ردـقلا  یف  لعفلاب  هیاهناللا  عنتمی  هنأ  كانملع 

یقبی ریغتلا و  قفأ  یف  لعفلاب  یجیردـتلا  هدوجو  متی  رهدـلا و  ءاعو  یف  دـجوی  ام  نأ  میلع و  عساو  وه  هلـصفم و  هلمجم و  هل  هیاهن  ال 
نأ دابآلا و  یف  وأ  لازآلا  یف  ناک  ءاوس  هیمکلا  یهاـنتم  نوکی  نأ  بجی  هنإـف  اـینامز  ـال  اـیرهد  ءاـقب  رهدـلا  ءاـعو  یف  هماـمتب  هققحت 

تایداملا

هر س  عاونأ ، بابرأ  ضارعألل  نوتبثی  مهنأل ال  رظن  هیف  - 1
هر س  نیبملا ، قفألا  وه  - 2
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لب اهداوم  لوصح  نع  هرخأتم  ردـقلا  ءاضقلا و  بر  دـنع  يدوجولا  رهدـلا  ءاعو  یف  ینیعلا  دوجولا  بسحب  ینعأ  ءاـضقلا  یف  تسیل 
یف نامزلا ال  قفأ  یف  ردـقلا و  یف  هیدام  یه  اـمنإ  تاـیداملا  نإ  لوقن  انتعمـس  ولف  هدـحاو - هجرد  یف  کـلذ  بسحب  اـهداوم  یه و 

کلذ یف  هداملا  قبـس  بلـس  کلذـب  ینعن  انأ  هقفاف  قحلا  میلعلا  دـنع  يروضحلا  لوصحلا  یف  رهدـلا و  ءاـعو  یف  يدوجولا  ءاـضقلا 
تادوجوملا هب  یمسی  ام  قحأ  رخآ و  رابتعاب  ادرجم  يداملا  ریـصی  یتح  كانه  اهنع  خالـسنالا  هداملا و  هقرافم  دوجولا ال  نم  وحنلا 

هیرهدـلا و وأ  هیدوجولا  روصلا  هیئاضقلا و  وأ  هینیعلا  لثملا  رهدـلا  ءاعو  یف  اـهققحت  يأ  ینیعلا  ءاـضقلا  یف  اـهعوقو  بسحب  هیناـمزلا 
لهأ نم  ءامکحلا  زومرم  رـس  اذـهف  هیردـقلا  تاـنئاکلا  وأ  هینوکلا  ناـیعألا  ناـمزلا  قفأ  یف  اـهلوصح  يأ  ردـقلا  یف  اـهعوقو  بسحب 
مهل هتلوس  ام  یلإ  اومانتـسا  نظلا و  هب  اوءاسأ  هیئاشملا  ملعملا  عابتأ  نأ  الإ  رـسلا  اذه  ریغ  نیینانویلا  مامإب  نظأ  تسل  ینإ  لیـصحتلا و 

مهلامتعا نکی  ملف  اهیواسم - دـع  هینوطالفألا و  لـثملا  یف  مهتعیقو  یلع  اورف ] و   ] اورقو و  اورفو ] و   ] صحفلا یف  اورـصق  مهماـهوأ و 
.هترابع تهتنا  هملظلا  روجید  یشافت  همکحلا و  رون  ءافطنال  الإ 

هنمزـألا و هنکمـألا و  یلإ  هرقتفم  ضعب  یلإ  اهـضعب  ساـیقب  اهـسفنأ و  یف  تناـک  نإ  تاـینامزلا و  تاـیداملا و  عیمج  نأ  اهلـصاح  و 
امات افاشکنا  ایدوهـش و  ایقارـشإ  املع  اهیلإ  یلاعت  هللا  ملع  هطاحإ  یلإ  ساـیقلاب  اـهنکل  ضعب  نع  اهـضعب  باـجحل  هبجوملا  عاـضوألا 
یف اهل  ثودح  لاوز و ال  ددجت و ال  الف  هیثیحلا  هذه  نم  ضعب  یلع  اهضعبل  قبس  دوجولا ال  دوهشلا و  نم  هدحاو  هجرد  یف  ایدوجو 

ههجلا هذه  نم  اهمکحف  هینامسج - عاضوأ  هینالویهلا و  تادادعتـسا  یلإ  دوهـشلا  اذه  یف  اهل  راقتفا  الف  لوألا - قحلا  يدل  اهروضح 
مهیلع دری  الئل  هریغ  نود  ینعملا  اذـه  الإ  هقرافملا  لثملاب  اومار  ام  ءامکحلا  نم  نومدـقألاف  هنمزألا  هنکمـألا و  نع  تادرجملا  مکح 

تاروذحملا

دلجملا 2 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 433زکرم  ۀحفص 74 

http://www.ghaemiyeh.com


52 ص :

هدرجم اهنوک  حـص  ایدام  ادوجو  الإ  سیل  اـهدوجو  یتلا  هنئاـکلا  صاخـشألا  نإ  میلـست  دـعب  لوقت  نأ   (1) کل هروهشملا و  هعینـشلا 
لاد ایدبأ  ادرجم  ادرف  ینامسج  عون  لکل  نأ  نم  نیینوطالفأ  نع  لوقنملا  اهتادوجو و  یف  هددعتم  اهنأ  یف  بیر  نکل ال  رخآ  رابتعاب 
یف ینعملا  کلذ  یلع  مهمالک  لمحف  هیلع  نهرب  امک  هدـحولل  مزلتـسم  اضیأ  درجتلا  فیک و  اهدرجت  یلع  لدـی  امک  اهتدـحو  یلع 

.دعبلا هیاغ 

نألف الوأ  امأ  قبـس  امل  حیحـص  ریغ  اضیأ  وه  لاثملا و  ملاع  یف  یه  یتلا  هقلعملا  تادوجوملا  یلإ  هینوطالفألا  لثملا  مهـضعب  لوأ  و 
.هینوطالفألا لثملاب  اضیأ  نولئاق  هقلعملا  حابشألا  لثملاب و  نیلئاقلا  ءامظعلا  ءالؤه 

هیناملظ اهنم  هینامسج  عاضوأ  تاوذ  هقلعملا  حابشألا  هذه  و  هیلقعلا - راونألا  ملاع  یف  هتباث  همیظع  هیرون  لثملا  کلت  نألف  ایناث  امأ  و 
هنسح روص  یه  ءادعسلا و  اهب  معنتی  هرینتسم  اهنم  اهتدهاشمب و  سوفنلا  ملأتی  ههورکم  قرز  دوس  روص  یه  و  ءایقـشألا - اهب  بذعتی 

.نونکملا ؤلؤللا  لاثمأک  درم  ضیب  هیهب 

قحلاب اعیمج  هقلعتم  هیلاعلا و  يدابملاب  هیلدـتم  يأ  اذـکه  هذوخأم  هیعیبطلا  عاونـألا  نم  ـالک  نأـب  لـیوأتلا  اذـه  عفدـی  نأ  یلوـألا  - 1
طـسبأ وحنب  هدعاقلا  یف  امل  عماجلا  هسأر  اهرون ال  طورخم  هدعاق  اهئافخ و  ماقم  هیرونلا ال  لثملا  کلت  روهظ  ماقم  یه  امنإ  لاعتملا 

هیقیقحلا هدحولا  يرهدلا و  ءاقبلا  اهل  رهدلا  ءاعو  یف  هعقاو  یه  امب  هینیعلا  تادوجوملا  نأ  نم  هرس  سدق  دیسلا  هدافأ  املکف  یلعأ  و 
اهرون و طورخم  هدـعاق  اهنإ  اهل  لاقی  نأ  حـصی  رابتعالا - اذـهب  اهنکل  هلوبقم و  کلذ  لاثمأ  هداملا و  ماکحأ  اهنع  بولـسملا  اـهنأ  و 

یف یه  اضیأ و  هدحو  یف  هرثک  ماقم  عمج و  عمج  هبترم  هزنت و  ماقم  اهل  نأ  عم  ریغ - هرثکلا ال  یف  اهتدحو  ماقم  اهروهظ و  ماقم  اهنإ 
قحلاب و یلدتلا  وحنب  هذوخأم  تایداملا  هذه  اهتاوذ و  تبثی  ملف  رعم  هیرعت  الب  هارعم  درجم و  دیرجت  الب  هدرجم  خماشلا  ماقملا  کلذ 

هرکذ ام  امأ  رهدـلا و  یلاعأ  اهدوجو  هیعوأ  نإف  هیرونلا  لثملا  کـلت  تاوذ  فـالخب  رهدـلا  ینادأ  اـهؤاعو  نکل  هیرهد و  تناـک  نإ 
یلإ هفاضم  یه  امب  اهنأب  يدانی  هرـس  سدق  دیـسلاف  اهتادوجو  یف  هددـعتم  اهنأ  یف  بیر  هنأ ال  نم  عفدـلا  یف  هرـس  سدـق  فنـصملا 

هبسنلاب هطقنلاک - تایناکملا  هنکمألا و  نآلاک و  تاینامزلا  هنمزألا و  نأ  ءامکحلا  نع  هروثأملا  تاملکلا  نم  هدحاو و  دحاولا  إدبملا 
هر س  هیلاعلا ، يدابملا  یلإ 
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عاونألا نم  عون  لکل  نوکی  نأ  بجی  هنأ  یلإ  مهل - اـقفاوم  سرفلا  ءاـمکح  هیملعم و  نوطـالفأل و  بصعتملا  هلأـتملا  خیـشلا  بهذ  و 
بحاص وه  و  عونلا - کلذ  قح  یف  نتعم  هداملا  نع  درجم  دـحاو  لقع  هیناویحلا  هیتابنلا و  اـهتابکرم  هیرـصنعلا و  هیکلفلا و  هطیـسبلا 

هبر عونلا و  کلذ 

.هوجوب اهتابثإ  یلع  لدتسا  دق  و 

تاحراطملا یف  هرکذ  ام  لوألا 

یف اهلولحلف  لئاوألا  يأر  یلع  امأ  ضارعأ  هدلوملا  هیمانلا و  هیذاغلا و  نم  هیتابنلا  يوقلا  نأ  وه  تاحراطملا و  یف  هرکذ  ام   (1) لوألا
دوجو میوقت  یف  هیفاک  رـصانعلا  روص  نأل  اـهنع  ینغتـسی  لـحم  یف  اـهلولحلف  نیرخأـتملا   (3) يأر یلع  اــمأ  (2) و  ناک فیک  لـحم 
يوقلا نوکی  نأ  مزل  یلویهلا  میوقت  یف  هیفاک  روصلا  تناک  اذإ  و  هیرـصنعلا - تاجزتمملا  رـصانعلا و  دوجو  حـص  امل  ـالإ  یلویهلا و 
يذـلا حورلا  وه  ناک  نإف  ءاضعألا - وأ  يراخبلا  حورلا  امإ  اهل  لماحلاف  اضارعأ  يوقلا  هذـه  تناک  اذإ  اضارعأ و  هروکذـملا  هثـالثلا 

تناک ءاوس  هرارحلل  الإ و  اهنم  وضع  نم  اـم  ءاـضعألا و  ناـک  نإ  اـهلاحم و  لدـبتب  هلاـحلا  يوقلا  لدـبتیف  لدـبتلا  لـلحتلا و  مئاد  وه 
وأ هیزیرغ 

رهوجلا یلإ  هداملا  ملاع  یف  یتلا  ثداوحلا - هبـسن  نع  نوبأـی  ـال  ءاـشملا  نأ  هثـالثلا  هوجولا  نم  یناـثلا  لوـألا و  هجولا  یلع  دری  - 1
هب متت  صـصخم  دوجو  نم  هیـصوصخ  لک  دوجو  یف  دـب  الف  عیمجلا  یلإ  هبـسنلا  يواستم  هقرافملا  رهوجلا  نأ  ریغ  قراـفملا  یلقعلا 

دوجو همزلی  يدام  صـصخم  دوجو  موزل  تبثف  روذـحملا  داع  اقرافم  اـضیأ  صـصخملا  ناـک  ول  و  هیـصوصخلا - هب  ردـصت  هیلعلا و 
یلع لیلد  قرافملا و ال  رهاوجلا  هکراشم  عم  هیلإ  هیداملا  ثداوحلا  بسنت  يذـلا  يداملا  صـصخملا  وه  اذـه  هرورـضلاب و  ثداحلا 

دم ط  کلذ ، نم  دیزأ 
هر س  هیعونلا ، روصلا  هیضرعب  اولاق  اذل  نایواستم و  مهدنع  ضرعلا  لاحلا و  نأل  - 2

لحملا یف  لاـحلا  وه  ضرعلا  عونتلا و  یف  جاـیتحالا  زاوجل  هیـضرعلا  بجوی  ـال  يوـقلا  نودـب  دوـجولا  یف  اـهموقت  نـأل  رظن  هیف  - 3
لوق هانرکذ  ام  یلإ  كدـشری  هیعونلا  روصلا  هیرهوجب  نوءاشملا  لاق  اذـل  لاحلا و  کلذ  نع  اعیمج  هیعونلا  دوجولا و  یف  ینغتـسملا 

عونتلا ماوقلا و  لصحتم  رخآلا  یـشلا ء  کلذ  رخآ  یـش ء  یف  دوجوملا  امهدحأ  نیمـسقلا  یلع  دوجوملا  ءافـشلا  تایهلإ  یف  خیـشلا 
نأ ریغ  نم  دوجوملا  یناـثلا  عوضوم و  یف  دوجوملا  وه  یـشلا ء و  کلذـل  هتقراـفم  حـصی  نأ  ریغ  نم  هنم  ءزج  دوـجوک  ـال  ادوـجو 

هر س  یهتنا ، رهوجلا  وه  هتبلا و  عوضوم  یف  نوکی  الف  هفصلا  هذهب  ءایشألا  نم  یش ء  یف  نوکی 
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اذإف امئاد  للحتی  اهؤازجأ و  لدبتیف  هبوطرلا  لیلحت  اهنأش  هرارح - هبوطر و  یلع  اهلامتشال  هیتابنلا  ماسجألاف  هنطلـس  اهیلع  اهنع  هبیرغ 
انامز یقبتـسملا  لدبلاب و  جازملل   (1) ظفاحلاف ءاذـغلا  نم  دراولا  دوروب  یقابلا  لدـبتی  هوقلا و  نم  هیف  ام  لـطب  لـحملا  نم  ءزج  لـطب 

ءازجألا هوقلا و  نوکی  نأ  زوجی  هل ال  یقبتـسملا  ظفاحلا و  اذـک  مودـعملا و  ریثأت  عانتمال  هلطابلا  ءازجألا  هوقلا و  وه  نوکی  نأ  عنتمی 
ببسب ثدحت  هیمانلا  هوقلا   (2) نأل لصألا و  ظفحی  عرفلا ال  هیلع و  عرف  یهف  جازملا  ببـسب  اهدوجو  نأل  کلذ  دـعب  ثدحتـس  یتلا 

دسی هفلتخم و  تاهج  یلإ  هیلع  دروملا  کیرحت  دراولا و  کیرحت   (3) مزلتست الالخ ]  ] اللخ هیلع  دروملا  یف  ءاذغلا  نم  دراولا  داریإ 
بیجعلا و بیکرتلا  نم  اهیف  ام  عم  هفلتخملا  لیعافألا  هذـهف  تاهجلا - تایهاملا و  هفلتخملا  ءازجألاب  هقـصلی  هنم و  للحی  اـم  ءاذـغلاب 

یف تابث  اهل و ال  كاردإ  هوق ال  هعیبط  نع  اهرودـص  نکمی  ـال  هنـسحتسملا  طـیطاختلا  هنـسحلا و  تاـئیهلا  بیرغلا و  نقتملا  ماـظنلا 
کلذ ادـبأ و  لامکلا  نع  هعونمم  هلطعم  هعئاض  تناکل  الإ  قحب و  سیلف  هربدـم  هدرجم  اسفن  تابنلل  نأ  نظ  اـم  ناویحلا و  تاـبنلا و 

صاخشألا و ظفح  یف  هریثکلا - عفانملا  عم  ءاضعألا  ریوصت  اهنع  ردص  فیکف  هطیسب  هوق  هروصملاب  مهدنع  هامسملا  هوقلا  مث  لاحم 
حیرشتلا بتک  یف  روکذم  وه  امم  کلذ  ریغ  عاونألا و 

هل اضیأ  اهرثأ  یعفدـلا و  ءاقبلا  اهل  نکمی  هینامز ال  اهنأل  ایلاصتا  ایجیردـت  ءاقب  هیقابلا  هوقلا  وه  امنإ  هل  یقبتـسملا  ظفاحلا و  لوقأ  - 1
هر س  وحنلا ، اذهب  ءاقبلا 

امل هلزنمب  لیلعتلا  اذهف  خـلإ  هفلتخملا  لیعافألا  هذـهف  هلوق  هللعم  للعملا و  لبق  هلع  امإ  قباسلا و  مالکلا  نومـضم  یلع  فطع  امإ  - 2
هر س  هطبارلا ،

وحن یلع  اذکه  رخآ و  مث  ایمیلعت  ارادقم  ثدحت  لب  ملألا  ببـس  لاصتالا  قرفت  نأل  هملوم  تناکف  اللخ  هوقلا  تثدـحأ  ول  لوقأ  - 3
دجاو راطقألا  یف  يدامت  لک  کلذک  هدحاو  هلـصتم  هدئازتملا  ریداقملا  نأ  امک  و  یمکلا - دئازتلا  لیبس  یلع  یجیردـتلا و  لاصتالا 

هر س  تاهج ، یلإ  تاکیرحت  هیف  سیلف  هلاصتال -
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لیعافألا هذـه  نأ  ملع  تابنلا  ناویحلا و  باتک  یف  یتلا  عنـصلا  بئاجع  مکحلا و  نم  هیلإ  مضنا  ام  کلذ و  لمأت  اذإ  نطفلا  لقاعلا  و 
نع هدرجم  هوق  نع  هرداص  نوکت  نأ  دـب و  لب ال  كاردإ  اهل و ال  فرـصت  هوق ال  نع  اهرودـص  نکمی  هبیرغلا ال  لامعألا  هبیجعلا و 

بابرأ یه  یتلا  هیـضرعلا  هقبطلا  نم  وه  القع و  هیتاـبنلا  ماـسجألل  هربدـملا  هوقلا  کـلت   (1) یمـسی اهریغل و  اهتاذل و  هکردـم  هداملا 
.تامسلطلا مانصألا و 

.هقطانلا انسوفن  یه  اهل  هربدملا  اننادبأل و  هلعافلا  هوقلا  کلت  نوکی  نأ  زوجی  تلق  نإف 

هفلتخملا ءاضعألا  یف  هیذغألا  تراص  یتم  اهنأب  اندنع  ربخ  اهدجن ال  هبیجعلا و  ریبادتلا  هذـه  نع  انتلفغ  هرورـضلاب  ملعن   (2) نحن انلق 
اهتروریص تاهجلا و  عاضوألا و  هفلتخملا و  ءاضعألا  یلإ  اهباهذ  طالخألاب و  اهزیمت  ناوأب  انلقع  لامک  نیح  انل  روعـش  هنیابتملا و ال 

انـسوفن و ریغ  لاعفألا  هذهل  لعافلاف  انـصقن  انلهج و  نامز  انترطف و  ودـب  نع  الـضف  هبیجعلا  طیطاختلا  هفلتخملا و  لاکـشألاب  هلکـشم 
(3) تسیل

طئاسو یه  لب  عئابطلا  هنراـقملا و  يوقلا  لاـطبإ  یلإ  لوقعلا  نم  هیـضرعلا  هقبطلا  نم  یتلا  هقراـفملا  يوقلا  تاـبثإ  یف  هجاـح  ـال  - 1
تاقرافملا و هردق  يدیأب  تارخـسم  تانراقملاف  هیمرجلا  هیئزجلا  هدودحملا  لاعفألا  هرـشابم  نم  یلعأ  لجأ و  اهنإف  تاقرافملا  ضیف 
هتاسدسم و لحنلا و  یلإ  رت  مل  اهیدابمل أ  هیؤرلا  ملعلا و  مزلتست  هبیجعلا ال  لاعفألا  نأ  یلع  ردقلا  يوقلا و  قلاخ  دیب  هرخـسملا  لکلا 

هیئاوهألا ءازجأ  یف  تارطقلا و  یف  يورکلا  لکشلا  و  رانلا - یف  يربونـصلا  لکـشلا  اهعنـص  هعیبطلا و  یلإ  هتاثلثم و  توبکنعلا و  یلإ 
هر س  کلذ ، ریغ  هلصأب و  ایسأت  هوغرلا  یف  ءاملا و  دبز  یف  یتلا 

هـسفن وه  فیک و  عونممف  اطیـسب  املع  ول  انملع و  مدع  دارأ  نإ  بجاوب و  سیل  نکل  ملـسمف و  ایبیکرت  املع  انملع  مدـع  دارأ  نإ  - 2
هر س  یهلإلا ، ملعلا  هلأسم  یف  اهلیعافأ  يوقلاب و  سفنلل  يروضحلا  طیسبلا  ملعلا  تبثأ 

مامتلاب و هتوافتم  اهنأ  الإ  هطیـسب  هقیقح  هدـنع  يذـلا  رونلاک  هلـضافتم  بتارم  تاذ  نوکت  نأ  زوجی  مل ال  نکل  هبکرم  تسیل  یلب  - 3
لعاف اـهیف  هبترم  اـضرلاب و  لـعاف  اـهیف  هبترم  هل  دبهفـسألا  رونلاـف  رمقلا  سمـشلا و  رونک  هبترم  رهقـألا و  رونلاـک  هنم  هبترم  ناـصقنلا 

رون لیلد  وک   z\ تسا ءایلوأ  شقن  لظلا  دـم  فیک  هیلظ - هقح  هدـحو  دـحاو  طیـسب  کلذ  عم  عبطلاب و  لعاف  اـهیف  هبترم  دـصقلاب و 
هر س  تسا ،  ادخ  دیشروخ 
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رخآ ءزجب  كردت  ءزجب و  لعفتل  هبکرم 

تاقافتالا درجمب  هعقاو  ریغ  اهتدجو  اذه  انملاع  یف  هعقاولا  عاونألا  تلمأت  اذإ  کنأ  یناثلا  هجولا 

لخنلا نم  سرفلا و  ریغ  سرفلا  نم  ناسنإلا و  ریغ  ناسنإلا  نم  لصحی  نأ  ذئنیح  نکمأ  اندنع و  هظوفحم  اهعاونأ   (1) تناک امل  الإ  و 
جهن یلع  هتباثلا  رومألاف  ریغت  لدبت و  ریغ  نم  دحاو - طمن  یلع  تابثلا  هرمتـسم  یه  لب  کلذک  سیل  ربلا و  ریغ  ربلا  نم  لخنلا و  ریغ 
اهببـس نأ  نم  نوءاشملا  لوقی  امک  سیل  سیواوطلا  شاـیر  یف  هبیجعلا  هریثکلا  ناولـألا  مث  هفرـصلا  تاـقافتالا  یلع  ینتبی  ـال  دـحاو 

نییعت  (2) مهنکمی کلذ و ال  یلع  مهل  ناهرب  مهنأ ال  عم  هشیرلا  کلت  هجزمأ 

یه لثم  بابرأ و  اهلف  لدـبت  عاطقنا و ال  ذإ ال  هلدـبتم و  هفلتخم  تناـک  يأ  خـلإ  لـصحی  نأ  ذـئنیح  نکمأ  هعطقنم و  تناـک  يأ  - 1
هریثک عاونألا  هذـه  نأ  یه  هیوطم  يرخأ  همدـقم  انه  اهل و  هیاغ  ینعمب ال  اهل و ال  أدـبم  ـال  هنأ  ینعمب  قاـفتا  ـالف  اـهتایاغ  اـهیدابم و 

طئاسو و الب  یلاعت  يرابلا  یلإ  اهدانتـسا  لجأل  قافتالا  مدـع  نوکی  نأ  نکمی  الف  تاهجلا  عیمج  نم  دـحاو  یلاعت  يرابلا  هنئاـبتم و 
نأ همالک  ریرقت  یف  باوصلاف  قافتا - مزلی  مل  نوءاشملا  هلوقی  امک  لاعفلا  لـقعلا  یف  یتلا  تاـهجلا  یلإ  تدنتـسا  اذإ  اـهنأل  رظن  هیف 
مل ول  عون  دارفأل  هیعونلا  هروصلا  ظافحنا  لوقنف  هروظنم  اضیأ  هیعونلا  یف  هاواسملا  لب  اهل  هیاغلا  لـعافلا و  تاـبثإ  ضحم  سیل  هدارم 
راد یف  هرملاب  عقی  لب ال  ظافحنا  اهل و ال  ماظن  اهضراوع و ال  هداملاب و  قافتالاب  هعقاولا  هیصخشلا  هروصلاک  ناکل  يرون  لاثمب  نکی 

هب و اهظافحنا  هلظ  هذـه  يدـبأ  یلزأ  لاثم  عادـبإلا  ملاع  یف  اهلف  هظوفحم  الثم  ناسنإلا  عون  هروص  ناک  اذإف  تاـقافتالا  تاـکرحلا و 
لثم اهنإف  لاـعفلا  لـقعلا  یف  یتلا  تاـهجلا  یلإ  تدنتـسا  اذإ  اـم  فـالخب  لـثملاب  هیمـستلا  هجو  كدـشری  اـمک  نـالثامتم  وه  یه و 

هر س  رداوصلا ، نیب  اهنیب و  هلثامم  هاواسم و ال  هنأ ال  مولعم  هدیعبلا و  هبیرقلا و  هیدابمب  هملع  هتاذب و  هملع  ناکمإلا و  بوجولا و 
اصاخ و اجازم  لباق  لکلا  نأ  یفکیف  تایئزجلا - کلت  هفرعم  یف  سفنلل  لامک  تایئزجلل و ال  طبـض  ذإ ال  نییعتلا  مدـعب  سأب  ال  - 2

هر س  اهطالتخا ، هعشألا و  ذوفن  یلإ  افاضم  صوصخم  نول  لوبقل  اصوصخم  ادادعتسا 
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دنع قحلاف  عونلا  کلذ  یف  طوبـضم  نوناق  هاعارم  ریغ  نم  هفلتخملا  ماکحألا  هذـه  لـثمب  نومکحی  فیکف  ناولـألل  بابـسألا  کـلت 
هب و نتعم  هل و  ربدـم  وه  هسفنب  مئاق  يرون  درجم  رهوج  هیمـسجلا  عاونألا  نم  عون  لکل  نوکی  نأ  بجی  هنإ  ءامدـقلا  هلاـق  اـم  کـلذ 
هب اودیری  نأ  مهل  نکمی  فیک  هیف و  هکرشلا  عوقو  عنمی  هانعم ال  روصت  سفن  ام  یلکلاب  نونعی  عونلا و ال  کلذ  یلک  وه  هل و  ظفاح 
بر نأب  نودـقتعی  هریغ و ال  هیف  اهکراشی  هصـصختم ال  تاذ  هل  هریغ و  هتاذ و  لقعی  وه  هسفنب و  مئاق  هنأب  مهفارتعا  عم  ینعملا  کلذ 

کلذل الاثم  ابلاق و  عونلا  کلذ  نوکی  ثیحب  عونلا - نم  هتحت  ام  لجأل  دجوأ  امنإ  عاونألا  نم  امهریغ  وأ  یـسرفلا  وأ  یناسنإلا  عونلا 
نأ مزلل  اذه  مهبهذـم   (1) ناک ول  هبترملاب و  هتحت  يذـلا  لفاسلا  لجأل  لصحی  یلاـعلا ال  نأ  یف  هغلاـبم  دـشأ  مهنإـف  درجملا  لـقعلا 

عیمج یلإ  هتبـسن  هدرجتل  عوـنلا  بر  نأ  هب  نوـنعی  يذـلا   (2) لب لاحم  کـلذ  هیاـهنلا و  ریغ  یلإ  اذـکه  رخآ و  لاـثم  لاـثملل  نوکی 
(3) عورفلا یه  لصألا و  لکلا و  وه  هقیقحلاب  هنأک  اهیلع و  هضیف  ماود  اهب و  هئانتعا  یف  ءاوسلا  یلع  عونلا  صاخشأ 

انهاه منـصلا و  نع  ریبعت  الاثم  ابلاق و  هلوق  یف  لاثملاف  هبر  یلع  رثکألا  یف  قلطأ  نإ  رخآلل و  لاثم  هبر  منـصلا و  نم  الک  نأ  ملعا  - 1
هنایب قارـشإلا و  همکح  یف  روکذم  اذه  تلق  .دح  یلإ  لثملا  ءاهتنا  مدع  نیب  اذه و  مهداقتعا  نیب  همزالم  يأ  تلق  نإ  .هبر  نع  ریبعت 

بر وه  يذـلا  لاثملل  نوکی  نأ  مزل  کلذـک  ناک  اذإ  ینعم و  الب  هروص  نوکی  نأ  هلاحتـسا  یلع  ءاـنب  هنأ  همـالعلل  اهحرـش  یف  اـمک 
دارم و  حورلل - دسجلا  لثم  انه  بلاقلاب  خیشلا  دارم  مث  اذکه  ینعم و  هل  نوکی  نأ  دب  هیصخش ال  هروص  اضیأ  هنأل  رخآ  لاثم  منـصلا 
لثم اهتحت  امل  بلاوق  الثم و  نوکتل  لوألا  عدـبملا  نم  عاونـألا  باحـصأ  دـجوی  مل  لوقی  ثیح  دـعب  اـمیف  هب  هرـس  سدـق  فنـصملا 

هر س  نطفتف ، جمانربلا  هسدنهلا و 
ینعمب لب  لومحم  هنأ  ینعمب  یلک ال  وه  قارـشإلا و  همکح  یف  لاق  خلإ  یلکلاب  نونعی  هلوقب و ال  قلعتم  لوقلا  اذـهف  یلکلاب  يأ  - 2

، هکرـشلا عوقو  عنمی  هانعم ال  روصت  سفن  ام  یلکلا  اذه  سیل  لصألا و  یلکلا و  هنأک  دادعألا و  هذـه  یلإ  ضیفلا  هبـسن  يواستم  هنأ 
هر س 

یلع دوجولا  نم  هفیرـشلا  هبترملا  ققحت  موزل  نم  دـیزأ  یـضتقت  ناهربلا ال  نم  هیلع  میقأ  ام  هجتنی  اـم  یلع  هدـعاقلا  هذـه  نأ  هیف  - 3
هیداملا هیعونلا  تادوجولاـف  ـالف  هیعون  هدـحاو  هیهاـم  تحت  نیتلخاد  نیتبترملا  اـتلک  نوک  اـمأ  هنم و  هسیـسخلا  هبترملا  ققحت  ضرف 

هخناسمل الثم  اهنم  درجم  دوجو  لک  نوک  اـمأ  لاـمکلا و  یف  اـهل  هخناـسم  اـهیلع  هقباـس  هدرجم  تادوجو  نع  فشکت  وأ  یعدتـست 
یفکت اهنأ ال  هثالثلا  هوجولا  داریإ  دعب  رکذ  ذإ  لاکـشإلا  اذهب  هر  فنـصملا  سحأ  دقل  اذه و  الف  هیعونلا  هیهام  تحت  الخاد  يداملا 

رخآ دوجوم  یف  يوهام  دوجوم  لامک  ققحت  درجم  و  هیعونلا - هیهاملا  یف  اهعم  اکراشم  هفانـصأ  عون  نم  یلقعلا  لاـثملا  نوک  ناـیبل 
عم هیداملا  عاونألا  تالامک  یلع  لمتشت  هیلاعلا  لوقعلا  نأ  امک  لوألل  هیعونلا  هیهاملا  تحت  رخآلا  دوجوملا  کلذ  جاردنا  بجوی  ال 
نم نأ  همالک - نم  عضاوم  یف  هر  فنـصملا  رکذ  دـق  هل و  هیهام  عیمجلا و ال  لامک  هیف  ققحتی  یلاعت  بجاولا  و  هیهام - اهریاغت  اهنأ 
ملع هیناسفن و  هیفیک  یلوصحلا  ناسنإلا  ملع  نإف  ملعلاک  کلذ  یف  هقیداصم  یلإ  هبـسنلاب  هنیعب  دـحاو  موهفم  لاح  فلتخی  نأ  زئاجلا 

هل و هیهاـم  ـال  يذـلا  هدوجو  نیع  هیلاـعتملا  هتاذـب  بجاولا  ملع  و  یلقع - رهوج  هتاذـب  لـقعلا  ملع  یناـسفن و  رهوـج  اهتاذـب  سفنلا 
دم ط  دحاو ، عیمجلا  یف  موهفملا 
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سخألا فرشألا و  ناکمإ  هدعاق  ههج  نم  اهیلع  مهلالدتسا  ثلاثلا  هجولا 

هراشا

بئاجع ناک  امل  هبتک و  یف  روکذـم   (1) هناهرب و  هلبق - دجو  دق  فرـشألا  نکمملا  نوکی  نأ  بجیف  دـجو  اذإ  سخألا  نکمملا  نإف 
سوفنلا ملاع  یف  کلذک  اهتابکرم و  رـصانعلا و  بکاوکلا و  كالفألا و  نم  ینامـسجلا  ملاعلا  یف  هعقاو  بسنلا  فئاطل  تابیترتلا و 
فئاطل بیترتلا و  بئاجع  نأ  کش  ـال  نادـبألاب و  اـهقلعت  هیفیک  اـهاوق و  لاوحأ  نم  هینامـسجلا  بئارغلا  هیناـحورلا و  بئاـجعلا  نم 

اهلثم بجیف  دوجولا  یف  نیریخألا  نیملاعلا  نیذه  یف  عقاولا  نم  لضفأ  فرشأ و  يرونلا  یلقعلا  ملاعلا  یف   (2) عقاولا ماظنلا  بسنلا و 
قئاقحلا یهف  یلقعلا  ملاعلا  یف  امل  موسر  لالظأ و  ینامـسجلا  ملاعلا  یف  بسنلا  بئاجع  بیترتلا و  بئارغ  فیک و  ملاعلا  کـلذ  یف 

اذ یـشلا ء  نوکل  لاثم و  هیناویحلل  نولوقی  هینوطالفألا ال  لثملاب  نولئاقلا  مث  اهنم  هلـصاح  اهل  عورف  هینامـسجلا  عاونألا  لوصـألا و  و 
رخآ لاثم  نیحانج  اذ  هنوکل  رخآ و  لاثم  نیلجر 

هر س  رافسألا ، هذه  تایهلإ  یف  روکذم  اذک  و  - 1
هر س  همالک ، یف  هرداصم  مهوتی  الف  خلإ - بیترتلا  بیرغ  فیک و  هلوق  ینعم  اذکه  تاذلاب و  انکمم  ناک  ام  دعب  عقو  ول  يأ  - 2
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ام لک  نإ  نولوقی  لب  رخآ  لاثم  رکسلل  لاثم و  رکـسلا  هوالحل  رخآ و ال  لاثم  کسملل  لاثم و  کسملا  هحئارل   (1) نولوقی اذک ال  و 
ضحملا رونلا  ملاع  یف  مانصألا  بابرأ  نم  درجم  رون  لک  نوکی  یتح  سدقلا  ملاع  یف  هبسانی  رمأ  هل  هینامـسجلا  عاونألا  نم  لقتـسی 

اذإف تائیهلا  یناعملا و  نم  کلذ  ریغ  رهقلا و  لذلا و  زعلا و  هبحملا و  هذللا و  هئیه  و  هیلقعلا - هعشألا  نم  هیناحور ]  ] هینارون تائیه  هل 
وأ هیـسرفلا  وأ  هیناسنإلا  هروصلا  وأ  ولحلا  معطلا  عم  رکـسلا  هبیطلا و  هحیر  عم  کسملا  همنـص  نوکی  ینامـسجلا  ملاـعلا  یف  هلظ  عقو 

هذـه هدرجملا  راونألا  یف  دوجوملا  بسانتلا  یلع  اهعاضوأ  اهطیطاخت و  نیابت  اـهئاضعأ و  فـالتخا  یلع  هیعونلا  روصلا  نم  اـمهریغ 
بابلا اذه  یف  هلأتملا  خیشلا  اذه  لاوقأ 

ءایشأ اهیف  نکل  هفاطللا  هدوجلا و  هیاغ  یف  اهنأ  کش  و ال 

ءادجإلا دح  اهغولب  مدع  اهنم 

دارفأ هلمج  نم  ادحاو  ادرف  نإ  یتح  هیسحلا  اهمانصأ  هقیقح  نم  یه  هیلقعلا أ  راونألا  هذه  نأ  لاوقألا  کلت  نم  ملعی  مل   (2) ثیح

کلذ دادعتـسا  عوضوملل  ناک  هعوضوم و  ماقم  یف  نکی  مل  ضرع  كانه  ناـک  ول  ذإ  اـقلطم  ضرعلل  عونلا  برب  نولوقی  ـال  يأ  - 1
اهتاذب همئاق  هحئار  ناک  كانه  کلـسملا  نأ  ینعی  هتاذب  مئاق  رهوجتم و  ضرعلاف  هدام  هوق و  عادـبإلا  ملاع  یف  ناکف  هتوق  ضرعلا و 

ضارعألا هذه  ءازإب  كانه  نأ  نم  یهلإلا  خیشلا  هرکذ  امکف  هبسانملا  ینعمب  هیلاثملا  درجم  یلع  امأ  و  هیلثملا - نم  قیقحتلا  یلع  اذه 
هر س  کلذ ، ریغ  هذللا و  هبحملا و  تائیه  هیرون و  هیلقع  تائیه  و 

هیهاملا یف  اهمانصأ  عم  لثملا  داحتا  هنم  طبنتـسیف  فرـشألا - ناکمإ  هدعاق  هلأتملا  خیـشلا  تاکـسمتم  نم  ثلاثلا  هجو  ناک  لوقأ  - 2
فیرشلا ناکمإ  سیسخلا  ناکمإ  نم  مزلی  یتح  سیسخلا  فیرشلا و  هیهام  داحتا  طارتشا  هدعاقلا  هذهل  نیربتعملا  دنع  روهشملا  نأل 

ول هعنتمم  بجو و  ول  هبجاو  اهنم و  درف  نکمأ  ول  هنکمم  هیهاملا  دارفأ  عیمج  نوکی  نأ  بجیف  تایهاملا  مزاول  نم  ثـالثلا  داوملا  ذإ 
دق هعانتمال و  سخألا  لبق  فرـشألا  رودص  مدع  نوکی  نأ  زوجی  مل ال  ذئنیح  لاقی  ذإ  هیف  هدـعاقلا  رجی  مل  نیعون  نم  اناک  ولف  عنتما 

یفن نم  هروکذملا  هلیلد  هیعونلا  یف  هاواسملاب  انررق  دق  اضیأ  باتکلا و  اذه  تایهلإ  یف  طرشلا  اذه  مهنع  هرس  سدق  فنـصملا  لقن 
هر س  ریعشلا ، نم  ربلا  لصحی  هنأ ال  قافتالا و 
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الثم يدام ال  عونل  الاثم  هدرجملا  راونألا  کلت  نم  لک  نوکی  لب  کلذـک  سیل  مأ  اـیدام  یقاـبلا  ادرجم و  نوکی  ینامـسج  عون  لـک 
هیداملا همانصأ  عون  نم  هیلقعلا  بابرألا  کلت  نأ  یلع  هحیرص  هلالد  لدی  هیلع  نیءاشملا  تاعینشت  نوطالفأ و  نع  يورملا  هدارفأل و 
عاضوأ یف  لخدـت  یتلا  موه  اهنومـسی  یتلا  هتبنلا  نإ  یتح  عونلا - کلذ  مساب  عون  لـک  بر  سرفلا  ءاـمکح  هیمـست  کـلذ  دـیؤی  و 

توکلملا نم  ءاملا  منـص  بحاصل  نولوقی  مهنإف  عاونألا  عیمجل  اذک  (1) و  دزیإ موه  اهنومسی  اهعون و  بحاصل  نوسدقی  مهـسیماون 
بابرألا و کلت  یف  نیمدـقتملا  مالک  لمح  قارـشإلا  بحاص  و  تشهبیدرأ - هومـس  رانلل  اـم  دادرم و  هومـس  راجـشألل  اـم  دادرخ و 

اذإ تاحراطملا و  یف  هلوق  هیلع  لدـی  اـمک  هیعونلا  هلثاـمملا  یلع  ـال  هیلعلا  هبـسانملا و  درجم  یلع  همنـص  مساـب  بر  لـک  مهتیمـست 
بحاـص نإ  نولوقی  مهنأ   (2) ننظت مهـضرغ و ال  مهفاف  عاونألا  باحـصأ  یلإ  نوریـشی  امهریغ  نومیذاـثاغأ و  سلقذاـبنأ و  تعمس 

تنأ نم  اهل  تلقف  فراعملا  یلإ  تقلأ  هیناحور  اتاذ  نإ  لوقی  سمره  تدـجو  اذإ  نالجر و  سأر و  هل  وأ  ینامـسج  وأ  مسج  عونلا 
.یهتنا انلثم  هنأ  یلع  هلمحت  الف  ماتلا  کعابط  انأ  لاقف 

ناویحلا تاذ  ءازجأ  نم  تناک  اذإ  ءاضعألا  نم  کلذ  ریغ  نیحانجلا و  نیلجرلا و  نأ  اهنم  و 

مل نإ  هل و  لثمملا  لاثملا و  نیب  هلثامملا  هیرونلا و  اهتائیه  عم  وأ  اهدـحو  تذـخأ  ءاوس  هل  الاثم  هیرون  هطیـسب  تاذ   (3) نوکی فیک 
.یضرعلا ءازإب  یضرعلا  و  رخآلا - نم  يرهوجلا  ءازإب  امهنم  لک  نم  يرهوجلا  عقی  نأ  مزلی  نکل  هوجولا  عیمج  نم  طرتشی 

هر س  یفخی ، امک ال  هیمال  هیونعم  هفاضإ  هیف  نوکی  نأ  موهل ال  انایب  وأ  الدب  دزیإ  نوک  یلع  ءانب  هب  عونلا  بحاص  نومسی  يأ  - 1
هر س  هلثامملا ، یفن  اهقحاول ال  هیداملا و  یفن  هرس  سدق  خیشلا  دارم  لوقأ  - 2

نم اندعاوق  یلع  ناحـصی  امنإ  هیلثملا و  نع  الـضف  هیلاثملا  هرـس  سدق  خیـشلا  دعاوق  یلع  حصی  فیک  هنأب  لوألا  نم  قرت  اذـهف  - 3
هر س  کلذ ، وحن  هیرهوجلا و  هکرحلا  زاوج  هکیکشت و  دوجولا و  هلاصأ 
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روهظلا رونلا و  هقیقح  نم  هدنع  بابرألا  کلت  نأ  اهنم  و 

فیک و هیناملظلا  اـهتائیه  خزاربلا و  نیب  هیرونلا و  اـهتائیه  راونـألا و  نیب  هبـسانم  يأ  هیناـملظ و  تاـئیه  وأ   (1) خزارب امإ  اهمانـصأ  و 
هدشلاب الإ  اهنیب  فالتخا  هطیسب ال  هدحاو  هقیقح  مهدنع  هیرصنعلا  هیبکوکلا و  هسوسحملا  هیسفنلا و  هیلقعلا و  هدرجملا  راونألا  عیمج 

هیأر وه  امک  تاوذلا  هفلاختم  تایهام  اهراثآ  مانصألا  باحصأ  یه  یتلا   (2) هیضرعلا هیلقعلا  راونألا  هجراخلا و  رومأب  وأ  فعضلا  و 
وأ لباقلا  یف  فالتخال  امإ  راثآلا - فـالتخا  نأ  کـش  ـال  هینهذـلا و  تاراـبتعالا  نم  هنـأل  دوجولا  نود  هیهاـملا  لـعاجلا  رثأ  نأ  یف 

فالتخالا سیل  هفلتخم و  لوقعلا  راثآ  ناک  اذإ  هلاحم و  لعافلا ال  فالتخال  وهف  هل  لباق  رثـألا ال  ناـک  اذإ  لـعافلا و  یف  فـالتخال 
کلت فالتخال  لباوقلل و ال  لباق  هنأ ال  عم  هفلتخملا  اهتالولعم  هلمج  نم  اهتادادعتسا  لباوقلا و  ذإ  لباقلا  فالتخا  درجمب  راثآلا  نیب 
عقوی امم  اضیأ  اذـه  لاونملا و  اذـه  یلع  اضیأ  اهراثآ  فالتخا  نوکی  نأ  بجیف  صقنلا  لامکلاب و  الإ  اـهنیب  فـالتخا  ـال  ذإ  هلاـعفلا 

اهیناـعم نود  تاـیهاملا  تادوجو  نوکی  نأ  بجی  هیرون  هیدوجو  تاـینإ  یه  یتلا  هعیفرلا  يداـبملا  لوقعلا و  راـثآ  نأ  یف  هنینأـمطلا 
ءاحنأ نع  هعزتنملا  تایهاملا  فالتخا  نأ  هیلکلا و 

هر س  هتایئزج ، یلإ  یلکلا  هئازجأ ال  یلإ  لکلا  میسقت  لیبق  نم  میسقتلا  وأ  ولخلا  عنمل  وأ  هملک  هیناملظ  تائیه  وأ  ماسجأ  يأ  - 1
تفاهت ءادـبإ  ضارتعالا  اذـه  لصاح  نإ  مث  لوقعلا  نم  هیلوطلا  هقبطلا  یف  امک  اهیف  یلولعم  یلع و  بیترت  هئفاکتم ال  هقبط  اـهنأل  - 2

تاوذ هلظألا و  ملاوعلا و  قباطت  یضتقمب  ذإ  هیهاملا  هلاصأب  لوقلا  عاونألا و  بابرأب  لوقلا  نم  هرـس  سدق  یهلإلا  خیـشلا  یبهذم  نیب 
دوجولا ناک  اذإ  میقتـسی  امنإ  کلذ  نیابتلا و  فعـضلا ال  هدـشلاب و  اهبابرأ  فـالتخاک  فانـصألا  فـالتخا  نوکی  نأ  یغبنی  هلظـألا 

یعونلا و فالتخالا  راثم  یه  یتلا  هیهاملا  فعضلا ال  هدشلاب و  اضیأ  اهفالتخا  نوکی  مانـصألا و  کلت  هقیقح  وه  نوکی  یتح  الـصأ 
یف لاق  ام  اذـه  یعونلا و  اهفلاختب  لوقی  لب  هدـحاو  هقیقح  بتارم  راونـألا  نأ  هبهذـم  حرطی  وأ  روکذـملا  قباـطتلا  یتأـتی  ـال  ذـئنیح 

هفلتخم هریثک  عاونأل  هیتاذ  ادارفأ  نوکی  نأ  زوجی  تاذلاب ال  دـحاو  عون  دارفأ  دـحاو و  عون  نم  هدـنع  اهلک  لوقعلا  نأ  یلع  دـهاوشلا 
هر س  قئاقحلا ،
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رابتعاب تادوجوللف  انادـحو  ابیکرت و  و  اریخأـت - امیدـقت و  افعـض و  هدـش و  تادوجولا  بتارم  فـالتخا  لـجأل  وه  اـمنإ  تادوجولا 
داحآلا و نم  تلـصح  اهنأ  عم  راثآلا  صاوخلا و  هفلاختملا  هبتارم  ددـعلا و  یلإ  رظنت  ام  هفلاختم أ  مزاول  اهنیب  هعقاولا  اهبـسن  اـهبتارم و 

هیموجنلا عئانصلا  هیددعلا و  مولعلا  باحصأ  هملعی  هبیرغ  راثآ  هبیجع و  صاوخ  بسنلا  بتارملل و  نإف  اهیف  هباشتم  دحاولا 

: هیبنت

أدـبملا و لصألا و  وه  عادـبإلا  ملاع  یف  امات  الماک  ادرف  هینامـسجلا  عاونألا  نم  عون  لکل  نأ  یلع  لئاوألا  مالک  لـمحی  نأ  يرحلاـف 
اهنإف هذـه  فالخب  هب  قلعتم  لحم  یلإ  هدام و ال  یلإ  رقتفی  هلاـمک ال  هماـمتل و  کـلذ  هل و  راـثآ  لـیلاعم و  عورف و  عونلا  دارفأ  رئاـس 

مهضعب لوق  و  اصقن - الامک و  دحاو  عون  دارفأ  فالتخا  زاوج  تملع  دق  اهلعف و  یف  وأ  اهتاذ  یف  هدام  یلإ  هرقتفم  اهصقن  اهفعـضل و 
اقلطم حیحصب  سیل  عیمجلا  ینغتسال  لحملا  نع  اهضعب  ینغتـسا  ول  هریغب و  اهـضعب  هسفنب و  اهـضعب  موقی  فیک  هدحاولا  هقیقحلا  نإ 

هفعض هتیضرعب و  هصقن  هیاغ  هتوق و  هتیرهوجب و  هلامک  هلامکب و  وه  امنإ  لحملا  نع  تادوجولا  ضعب  ءانغتسا  نإف  هئطاوتملا  یف  لب 
هدشلا صقنلا و  لامکلاب و  امهنیب  توافتلا  دـعب  هکرتشملا  هقیقحلا  یف  هکراشی  لولح  یـش ء  لولح  نم  مزلی  الف  لحم  یلإ  هتفاضإ  و 

عم هدـحتم  یه  یتلا  هیعونلا  هروصلا  ضحمب  موقتی  ققحتی و  عونتی و  هینامـسجلا  عاونألا  نم  ـالک  نأ  اـضیأ   (1) تملع فعـضلا و  و 
هدحتم هصقان  هیهام  اهنم  ذوخأملا  سنجلا  نأ  امک  رخآ  یش ء  هوق  اهدوجو  مهبم  رمأ  عیمجلا  یف  هداملا  ریخألا و  لصفلا 

انهاه ریخألا و  عونلل  هقیقحلاب  تاموقم  سانجألا  لوصفلا و  نم  ریخألا  لصفلا  ادع  ام  نأ  مزتلا  هنأک  كانه  ذإ  هلبق  امم  قرت  اذـه  - 1
یفف تالآلا  طئارـشلا و  هلزنمب  هادـع  ام  هئدـبم و  ریخألا و  لـصفلاب  هقیقحلاـب  ریخـألا  عونلا  هیئیـش  نأ  نم  اـقباس  هققح  اـم  یلإ  راـشأ 
هربع اضیأ ال  یعیبطلا  ناسنإلا  اذـه  یفف  هطیـسبلا  روصلا  هریخألا و  لوصفلا  اهقئاقح  اـهبابرأل  مانـصأ  یه  یتلا  عاونـألا  هذـه  هقیقحلا 

هر س  اهوحن ، هتشتملا و  تالآلاب  ساسحإلا  ومنلا و  هیمسجلا و  هیولویهلاب و 
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یه هدحاو  تاذـل  عورفلا  تالآلا و  طئارـشلا و  هلزنمب  بکرملا  یف  لوصفلا  يدابم  تایفیکلا و  يوقلا و  روصلا و  یقاب  لصفلا و  عم 
بسنلا و تائیهلا و  اذک  دحاو و  لصأ  یلإ  عورفلا  هبـسن  هیلإ  اهتبـسن  اهعاونأ  باحـصأل  مانـصأ  اهنأ  امک  هعون  بحاصل  منـص  اهنیعب 
سدقلا و حورب  یمسملا  یناسنإلا  عونلا  بحاص  هبسن  و  هیرونلا - اهبابرأ  یف  هیونعم  بسن  هیلقع و  تائیهل  لالظأ  اهیف  یتلا  لاکـشألا 

هیداـملا هیعونلا  روصلا  هذـهف  مانـصألا  یلإ  مانـصألا  هبـسنک  هیتاـبنلا  هیناویحلا و  عاونـألا  رئاـس  باحـصأ  یلإ  هیلع  ضاـیفلا  هلقع  وـه 
یف هرقتفم  ریغ  یهف  هیسح  هدامب  موقت  نأ  یلإ  اذه  انملاع  یف  هرقتفم  تناک  نإ  عاونألا و  نم  اهریغ  هیروثلا و  هیسرفلا و  هیناسنإلاک و 
نأ امک  هیف  لحت  امع  هینغتـسم  اهتاذـب  همئاق  هداـملا  نع  هدرجم  یلقعلا  ملاـعلا  کـلذ  یف  یه  لـب  کلذـب  اـهمایق  یلإ  يولعلا  ملاـعلا 

رهاوجلا نم  هذوخأم  تناـک  نإ  اهتاذـب و  موقت  ـال  نهذـلا  یف  همئاـق  ضارعأ  هجراـخلا  رومـألا  نم  هذوخأـملا  یه  هینهذـلا و  روصلا 
نإف هینوطالفألا  هیلقعلا  هدرجملا  لثملا  کلت  نم  هداملا  یف  هلـصاحلا  هینامـسجلا  عاونألا  روص  مکح  نوکی  کلذکف  اهتاوذب  همئاقلا 
یه یتلا  هینامسجلا  روصلا  امأ  لحملا و  یف  مایقلا  نع  ینغتست  هب  اهتایهام  یف  هیمامت  اهتاذ و  دح  یف  هیلامک  هیلقعلا  هدرجملا  روصلل 

هدوجوملا هیروصلا   (1) رهاوجلاک اهتاذب  موقی  نأ  نکمی  الف  اهریغل - الامک  اهنوکل  لحملاب  مایقلا  یلإ  جوحی  اصقن  اهل  نإف  اهمانصأ 
جراخلا یف  هداملا  نع  هدرجم  ریغ  یهف  لقعلا  یف  هداملا  نع  هدرجم  تناک  نإ  اهنإف و  هیداملا  هینیعلا  رومألا  نم  هذوخأملا  نهذلا  یف 
اهلـالظأ اهمانـصأف و  لـقعلا  ملاـع  یف  هدرجم  تناـک  نإ  اـهنإف و  عاونـألا - باـبرأ  یه  یتـلا  هیلقعلا  روـصلا  مکح  نوـکی  کلذـکف 

ملاع یف  اهتاوذب  همئاقلا  هیلقعلا  روصلا  یلع  لثملا  مهقالطإ  نم  نمهوتی  هداملا و ال  نع  هدرجم  ریغ  هیعونلا  روصلا  ینعأ  هینامسجلا 

روصلل اهب  اهبـشم  لوألا  یف  تناک  نهذـلاب - اـهمایق  اهتیـضرع و  راـبتعاب  اـهنإف  مکحلا  هسکاـعتم  نیعـضوملا  یف  هینهذـلا  روصلا  - 1
هر س  عادبإلا ، ملاع  یف  یتلا  هدرجملا  روصلل  اهب  اهبشم  یناثلا  یف  تناک  لقعلا  یف  اهدرجت  رابتعاب  هداملاب و  همئاقلا 
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نأل اهتحت  امل  بلاوق  الثم و  نوکتل  قحلا - عدبملا  نم  تدجو  امنإ  عاونألا  باحـصأ  نأ  نوری  هفـسالفلا  نم  ءامظعلا  ءالؤه  نأ  هلإلا 
نیءاشملا نم  هغلابم  دشأ  مهنإف  اذـه  لوقعلا  یف  حـصی  هیاغلا و ال  هنأل  یلعأ  فرـشأ و  نوکی  نأ  بجی  بلاقلا  لاثملا و  هل  ذـختی  ام 

هبسن هیلقعلا و ال  هیرونلا  بابرألا  کلتل  لالظأ  مانصأ و  هینامسجلا  عاونألا  روص  نأ  مهدنع  لب  لفاسلا  لجأل  نوکی  یلاعلا ال  نأ  یف 
- هقلخل تاجمانرب  هعنصل و  تاروتسد  نوکیل  لثم  یلإ  ءایشألا  داجیإ  یف  یلاعت  بجاولا  جاتحی  فیک  مث  لامکلا  فرشلا و  یف  اهنیب 

.هیاهنلا ریغ  یلإ  يرخأ  لثم  یلإ  لثملا  داجیإ  یف  جاتحال  جاتحا  ول  و 

.بهذملا اذه  یلع  دری  ثیح  لوألا  ملعملا  تفلاخ  دق  تلق  نإف 

مالکلا ءانب  مهتداع  نم  نإف  نیمدـقألا  نوطالفأ و  مالک  رهاـظ  نم  روهمجلا  همهفی  اـم  یلع  اـمإ  هدر  نأ  عم  عاـبتالاب  قحأ  قحلا  تلق 
(1) بوشل امإ  و  افرش - الضف و  ماهفألا  هنم  لکت  ءاحـصفلا و  هیف  سرخی  يذلا  ثحبملا  اذه  یف  اصوصخ  تازوجتلا - زومرلا و  یلع 

بهذم قفاو  هبهذم  نأب  دهشی  ایجولوثأب  فورعملا  هباتکف  الإ  نیطالسلا و  كولملا و  هطلخ  قلخلا و  هرـشاعم  نع  مزاللا  هسائرلل  هبح 
عبارلا رمیملا  یف  لاق  ثیح  عادبإلا  ملاع  یف  اهتاوذب  همئاقلا  هیرونلا  هدرجملا  روصلا  عاونألل و  هیلقعلا  لثملا  دوجو  باب  یف  هداتـسأ -
سیل يوامـس و  ملاعلا  اذـه  یف  نم  لک  و  نییوامـس - اسان  اـتابن و  اـناویح و  ارحب و  اـضرأ و  ءامـس و  ملاـعلا  اذـه  ءارو  نم  نإ  هنم -
عیمج یناحور و  یلقعلا  ناسنإلا  یلقعلا و  ناسنإلل  منـص  وه  امنإ  یـسحلا  ناـسنإلا  نإ  اـضیأ  هیف  لاـق  هتبلا و  یـضرأ  یـش ء  كاـنه 

اهلک ءاضعألا  عضاوم  دیلا و ال  عضوم  ریغ  نیعلا  عضوم  سیل  هیناحور  هئاضعأ 

لضافألا ءامکحلا  هللااب و  ءاملعلا  نم  هلاثمأب  و  هب - ملاعلا  یف  هرشتنم  هیقیقحلا  مولعلا  راونأ  يذلا  لوألا  ملعملا  هحاس  نع  دیعب  اذه  - 1
لضافألا كولملا  نم  ناک  ردنکـسأک  كولملا  نم  هطلاخ  يذلا  هنامز و  لهأ  هلهج  ایبن  ناک  هنأ  هیف  درو  دق  مهدهجب و  مهدکب و  و 

هر س  نیتسائرلا ، یلوأ 
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.دحاو عضوم  یف  اهنکل  هفلتخم 

هذـه قوف  یتلا  نذإ  رانلاف  هقحلا  رانلا  یه  هیران و  هایح  یه  امنإ  انهاه  رانلا  اهب  لعفی  يذـلا  یـشلا ء  نأ  هنم  نماثلا  رمیملا  یف  لاـق  و 
هذه  (1) هایح نم  فرـشأ  عفرأ و  اهتایح  هایح و  اهنأ  هلاحم  الف  اقح  اران  تناک  نإف  اران  نوکت  نأ  يرحأ  یه  یلعألا  ملاعلا  یف  راـنلا 
یه هایحلا  کلت  نأ  هیح و  یه  یلعألا  ملاعلا  یف  یتلا  راـنلا  نأ  حـص  ناـب و  دـقف  راـنلا  کـلتل  منـص  یه  اـمنإ  راـنلا  هذـه  نـأل  راـنلا 
اذه یف  امه  امک  نایح  كانه  امهنإف  يوقأ  كانه  ءاوهلا  ءاملا و  نوکی  هفـصلا  هذه  یلع  و  رانلا - هذـه  یلع  هایحلاب  همیقلا  هضیفملا 

.هایحلا انهاه  نیذللا  نیذه  یلع  ضیفت  یتلا  یه  کلت  نأل  هایح  رثکأ  ملاعلا  کلذ  یف  امهنأ  الإ  ملاعلا 

کلذ نوکی  نأ  يرحلابف  ایح  ملاعلا  اذه  ناک  نإف  ملاعلا - کلذـل  منـص  لاثم و  وه  امنإ  هلک  یـسحلا  ملاعلا  اذـه  نأ  اضیأ  هیف  لاق  و 
یلع ضیفملا  وه  هنأل  الامک  لمکأ  امامت و  متأ  ملاعلا  کلذ  نوکی  نأ  يرحلابف  الماک  امات  ملاعلا  اذـه  ناک  نإ  ایح و  لوـألا  ملاـعلا 
انهاه یتلا  اهلک  ءایشألا  كانه  نأ  هلاحم  الف  مامتلا  هیاغ  یف  امات  یلعألا  ملاعلا  ناک  نإف  ماودلا  لامکلا و  هوقلا و  هایحلا و  ملاعلا  اذه 

ریغ ءامـسلا  هذـه  یف  یتلا  بکاوکلا  هذـه  لثم  بکاوک  اهیف  هایح و  تاذ  ءامـس  مثف  ارارم  انلق  امک  فرـشأ  یلعأ و  عون  هیف  اهنأ  ـالإ 
اهنکل خابـس  تاذ  تسیل  ضرأ  كانه  هینامـسج و  تسیل  اهنأ  کـلذ  اـنهاه و  يری  اـمک  قارتفا  اـهنیب  سیل  لـمکأ و  رونأ و   (2) اهنأ

ایرج هیراج  راهنأ  راحب و  اهیف  هاـیحلا و  یف  سورغم  تاـبن  اـهیف  اـنهاه و  یتلا  هیـضرألا  هعیبطلا  اـهلک و  ناویحلا  اـهیف  هرماـع و  اـهلک 
اهلک هیئاملا  ناویحلا  اهیف  ایناویح و 

كاردـلا وه  یحلا  لاقی  امک  لعفلا  كردـلا و  أدـبم  یه  یتلا  هایحلا  یـش ء ال  لـک  یف  هیراـسلا  دوجولا  هاـیح  یه  هاـیحلا  هذـه  - 1
هر س  لاعفلا ،

هر س  شیرق ،  نم  ینأ  دیب  سانلا  حصفأ  انأ  هلوقل ع  مذلا  هبشی  امب  حدملا  نم  ءانثتسالا  لیبق  نم  اذه  - 2
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ملاع یف  یه  هیح و  نوکت  فیک ال  هیح و  اهلک  كانه  یتلا  ءایـشألا  ءاوهلا و  کلذـب  ههیبش  هیح  هیئاوه  ناویح  هیف  ءاوه و  كاـنه  و 
یلعأ و كانه  هعیبطلا  نأ  الإ  تاـناویحلا  هذـه  عئاـبط  لـثم  كاـنه  یتلا  ناویحلا  عئاـبط  و  هتبلا - توملا  اـهبوشی  ـال  ضحملا  هاـیحلا 

.هیناویح تسیل  هیلقع  اهنأل  هعیبطلا  هذه  نم  فرشأ 

یحلا وه  یلعألا  ملاعلا  نإ  انلق  اهانرکذ  یتلا  ءایـشألا  رئاس  ءامـس و  ناویح و  یلعألا  ملاعلا  یف  نوکی  نیأ  نم  لاق  اـنلوق و  رکنأ  نمف 
هتبلا هجاح  رقف و ال  كانه  سیل  لقع و  لک  سفن و  لک  هیفف  ماـتلا  لوـألا  عدـبملا  نم   (1) عدبأ هنأل  ءایـشألا - عیمج  هیف  يذلا  ماتلا 

هدـحاو ال نیع  نم  عبنت  امنإ  ءایـشألا  کلت  هایح  يرج  روفت و  یلغت و  هایح  اهنأک  هایح  ینغ و  هولمم  اهلک  كاـنه  یتلا  ءایـشألا  نـأل 
یف دـجت  کنإ  لوقن  معط و  لک  اهیف  دـجوی  هیفیک  لک  اهیف  هدـحاو  هیفیک  اهلک  لب  طقف  هدـحاو  حـیر  وأ  طقف  هدـحاو  هرارح  اهنأک 

ناولألا عیمج  حئاورلا و  هبیطلا  ءایـشألا  رئاس  اهاوق و  موعطلا و  تاوذ  ءایـشألا  رئاس  بارـشلا و  هوالحلا و  معط  هدحاولا  هیفیکلا  کلت 
عاقیإلا و فانصأ  اهلک و  نوحللا  يأ  عمسلا  تحت  هعقاولا  ءایشألا  عیمج  سمللا و  تحت  هعقاولا  ءایشألا  عیمج  رـصبلا و  تحت  هعقاولا 

هیلقع هیناویح  هیفیکلا  کلت  نأل  هانفصو  ام  یلع  هطوسبم  هدحاو  هیفیک  یف  هدوجوم  اهلک  هذه  سحلا و  تحت  هعقاولا  ءایـشألا  عیمج 
اهلک لب  ضعبب  اهـضعب  دسفنی  و  ضعبب - اهـضعب  طلتخی  نأ  ریغ  نم  اهنم  یـش ء  نع  قیـضی  هانفـصو و ال  یتلا  تایفیکلا  عیمج  عست 
کلذ یف  یه  ملاعلا - اذـه  یف  هیعیبط  هروص  لک  نإ  هباتک  نم  رـشاعلا  رمیملا  یف  لاق  هدـح و  یلع  مئاق  اهنم  الک  نأک  هظوفحم  اهیف 

یلویهلاب هقلعتم  انهاه  اهنأ  کلذ  یلعأ و  لضفأ و  عونب  كانه  اهنأ  الإ  ملاعلا 

یلعألا ملاعلا  هیقیقحلا و  هقحلا  هدـحولا  هل  یلعأ و  وحنب  ءایـشأ  لک  هیفف  هقیقحلا  طیـسب  لوـألا  عدـبملا  يأ  باوجلا  طاـنم  اذـه  - 1
هر س  هیلظ ، نکل  هقحلا و  هدحولا  هل  و  هیلظلا - وحنب  ءایشألا  لک  اضیأ  هیفف  هتاذب  هتاذ  نع  ثعبنم 
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ءاوه و ناویح و  ضرأ و  ءامـس و  كانهف  اهب  ههیبشلا  كانه  یتلا  هروصلل  منـص  یهف  هیعیبط  هروص  لک  یلویه و  ـالب  كاـنه  یه  و 
.اضیأ اتابن  كانه  نأ  هلاحم  الف  روصلا  هذه  كانه  ناک  نإف  ران  ءام و 

نأ نم  ولخی  هنإف ال  كانه  امه  فیکف  ضرأ  ران و  مث  ناک  نإ  كانه و  یه  فیکف  تابن  یلعألا  ملاعلا  یف  ناک  نإ  لـئاق  لاـق  نإـف 
.كانه ناییحی  فیکف  نییح  اناک  نإف  كانه  اهیلإ  هجاحلا  امف  انهاه  ام  لثم  نیتیم  اناک  نإف  نیتیم  امإ  نییح و  امإ  كانه  انوکی 

هملک تناک  نإ  هاـیح و  یلع  هلومحم  هلعاـف  هملک  تاـبنلا  یف  نأ   (1) کلذ اضیأ و  یح  كانه  هنإ  لوقن  نأ  ردـقنف  تابنلا  اـمأ  اـنلق 
وه یلعألا و  ملاعلا  یف  يذـلا  تابنلا  یف  هملکلا  هذـه  نوکت  نأ  يرحأ  اـضیأ و  اـم  سفن  هلاـحم  ـال  نذإ  وهف  هیح  ینـالویهلا  تاـبنلا 

کلت نأ  الإ  هملکلا  کلت  نم  یه  امنإ  تابنلا  اذـه  یف  یه  یتلا  هملکلا  هذـه  نـأل  فرـشأ  یلعأ و  عونب  هیف  اـهنأ  ـالإ  لوـألا  تاـبنلا 
یتلا تابنلا  تاملک  امأف  تاقلعتم  انهاه  یتلا  هیتابنلا  تاملکلا  عیمج  (2) و  هیلک هدحاو  هملکلا 

یلع تاملکلا  قالطإ  هیعونلا و  روصلا  لثم  لمشیف  هنراقم  وأ  تناک  هقرافم  هلعافلا  يدابملا  ملعملا  تاملک  یف  تاملکلاب  دارملا  - 1
یلع هملکلا  قالطإ  لثم  همئألا ع  ثیداحأ  هیهلإلا و  بتکلا  یف  ام  هقفاوی  و  هرـس - سدـق  فنـصملا  بتک  یف  زیزعب  سیل  تادوجولا 
امع هبرعملا  یه  هملکلا  نأل  تاماتلا  تاملکلا  نحن  لثم  هیآلا و  یِّبَر  ِتاِملَِکل  ًادادـِم  ُرْحَْبلا  َناک  َْول  ُْلق  یلاـعت  هلوق  لـثم  یـسیع ع و 

هر س  هلماشلا ، هردقلا  نع  هبرعملا  یه  هلعافلا  يوقلا  بویغلا و  بیغ  یف  امع  هبرعملا  یه  تادوجولا  ریمضلا و  یف 
هطیحم سفنلا  هیهانتملا و  ریغلا  هتایئزج  عیمجب  طیحم  دوجو  یلکلا  اهراحب و  هحابس  تایلکلا و  راید  هحایـس  یف  سفنلا  لامک  و  - 2
ابوغرم نوکی  امنإ  ابـستکم و  ـال  ابـساک و  نوکی  ـال  هتفرعم و  یف  سفنلل  لاـمک  ـال  و  هنم - قرب  قرـش و  وهف  یئزجلا  اـمأ  یلکلاـب و 

هل هولج  هبلطت و ال  اهالول ال  كدبک و  هرارح  هیلخدـمب  هنـسحتست  هیئزج  ههکافک  یئزجلا  تابنلاف  ندـبلا  هیلخدـمب  هسجاهلا  سفنلل 
هبـشی امب  مذـلا  نم  ءانثتـسالا  نم  هیئزج  اهنأ  الإ  هلوق  نإ  مث  هاوق  کندـب و  هیلخدـمب  هنـسح  نوکی  ام  عیمجب  قلعتلا  كایإف و  کیلع 

هر س  حدملا ،
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یف هدجو  تابنلا  نم  بلاطلا  بلط  املک  یلکلا و  تابنلا  کلذ  نم  وه  یئزج و  ملاعلا  اذـه  تابن  عیمجف  هیئزج  اهنأ  الإ  هریثکف  انهاه 
.یلکلا تابنلا  کلذ 

لوألا تابنلا  وه  تابنلا  کلذ  نأل  اضیأ  ایح  تابنلا  کلذ  نوکی  نأ  يرحلابف  ایح  تابنلا  اذـه  ناک  نإ  هنإ  انلق  اذـکه  اذـه  ناک  نإف 
نم تابنلا  کلذ  هیلع  ضیفی  امب  تابنلا  اذه  ییحی  امنإ  تابنلا و  کلذـل  منـص  هنأل   (1) ثلاث ناث و  تابن  هنإف  تابنلا  اذـه  امأف  قحلا 
نإ لوقنف  کلتل  منـص  هنأل  ضرألا  هذـه  ام  انملع  نحن  نإ  کلذ  ملعنـس  انإف  هتیم  وأ  هیح  تناک  نإ  كانه  یتلا  ضرألا  امأ  هتاـیح و 
هیح هیلقعلا  ضرألا  کلت  نوکت  نأ  يرحلاف  هیح  منص  یه  یتلا  هیـسحلا  ضرألا  هذه  تناک  نإف  هلعاف  هملک  ام و  هایح  ضرألا  هذهل 
اهلک یلعألا  ملاعلا  یف  یتلا  ءایـشألا  اهب و  ههیبش  ضرألا  کلتل  هیناث  اضرأ  ضرألا  هذه  نوکت  نأ  یلوألا و  ضرألا  یه  نوکت  نأ  و 

اهلک و یف  اهلک  کلذـل  راصف  هبحاص  تاذ  یف  اـهلک   (2) ءایـشألا يری  اهنم  دـحاو  لک  ناک  کلذـل  یلعألا و  ءوضلا  یف  اهنأل  ءایض 
تهتنا امیظع  اهنم  دحاو  دحاو  لک  راص  کلذلف  هل  هیاهن  اهیلع ال  حنسی  يذلا  رونلا  لکلا و  وه  اهنم  دحاولا  اهنم و  دحاولا  یف  لکلا 

تاحیرصت اهیف  يدنکلا و  قاحسإ  نب  بوقعی  حالصإ  یـصمحلا و  هللا  دبع  نب  حیـسملا  دبع  لقنب  هفیرـشلا  هتاملک  هیرونلا و  هتارابع 
هکاردإ نیح  ناـسنإلا  یقلتی  اـهایإ  لـقعلا و  ملاـع  یف  هیلقع  هیرون  هروص  هینوکلا  ءایـشألل  نأ  هینوطـالفألا و  لـثملا  دوجوب  هحـضاو 

یف ادیعب  ائیـش  رـصبلا  كاردإک  اصقان  اکاردإ  تاملظلا  تارودکلا و  ندبلاب و  هقلعت  لجأل  اهل  هکاردإ  ناک  نإ  هیلکلا و  تالوقعملل 
هضحم تاینإ  یه  یتلا  هیلقعلا  رومألا  ناسنإلا  يری  ببسلا  کلذل  میغم و  ربغم  ءاوه 

هر س  يرادقملا ، لاثملا  ملاع  یف  يذلا  تابنلا  دع  نإ  - 1
عیمج دـئاقع  لب  هدـحاو  مهتلبق  هدـحاو و  مهدـئاقع  نإف  نافرعلا  ملعلا و  باـبرأ  بولق  هدـعاصلا و  لوقعلا  اـنهاه  هجوب  هریظن  و  - 2

هتاذ ءالؤه  نم  لک  يریف  نمؤملا  تآرم  نمؤملا  تسادخ و  ناریـش  ياهناج  دـحتم   s - \ هدـحاو متاخلا ص  یلإ  مدآ ع  نم  لمکلا 
هر س  هیف ، ءایشألا  اذک  هبحاص و  تاذ  یف 
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زوجیف دیعب  نم  هاری  حبش  هیؤرک  نیریثک  یلع  هدنع  قدصلا  هلمتحم  هیلک  همهبم  اهـسفنأب  هحـضاو  هفرـص  راونأ  اهتاوذب و  هصخـشتم 
ناک و اهیأ  تافلتخملا  نم  ادحاو  هنوک  الإ  زوجی  مل  حبشلا  کلذل  عضولا  نیعت  ههج  نم  انهاه  نأ  الإ  ارجش  وأ  اسرف  وأ  اناسنإ  هنوک 

دوجولا فعـض  مومعلا  هیلکلا و  طانم  هلمجلاب  عضولا و  مدعل  اهیلع  اقداص  ددعلاب  هریثک  یلقعلا  كردملا  نوک  هدنع  لمتحی  كانه 
ایدام نوکی  نأ ال  دعب  كردملا  دنع  هلصحت  هلق  بسحب  وأ  هتیهام  هتاذ و  بسحب  ناک  ءاوس  دوجولا  یحبش  یـشلا ء  نوک  هنهو و  و 

باجح و الب  هیناعـشعشلا  تالوقعملا  هیرونلا و  هیدوجولا  رومألا  كاردإ  نع  اهروصق  هکردـملا و  هوقلا  لـالکل  کـلذ  اـسوسحم و 
.تاملظلا یلویهلا و  ملاعب  قلعتلا  لجأل  ءامع  هواشغ و  ءارتما 

: لامکإ هیف  لامجإ 

هیرهوجلا و هعاونأ  عیمج  یف  یـسحلا  ملاعلا  وذـح  وذـحی  یلاـثم  یلقع  ملاـع  دوجوب  مکحلا  مهتعیـش  ءامدـقلا و  مـالک  یف  درو  دـق 
.هیضرعلا

هتاذـب همئاـقلا  هللا  ملع  یف  یتـلا  روـصلا  یلإ  هراـشإ  هنإ  لاـق  نم  مهنم  و  يرادـقملا - یحبـشلا  یلاـثملا  ملاـعلا  یلع  هلمح  نم  مهنمف 
وه يذلا  همسا  زع  اهیراب  تاذب  اهمایق  نع  هرابع  ءامدقلا  نع  لقن  ام  یلع  اهسفنب  روصلا  مایق  نأ  نیءاشملا و  نع  رهتـشا  امک  یلاعت -

.بوجولاب اهمویق  یلإ  اهتبسن  ناکمإلاب و  اهتاذ  یلإ  اهتبسن  نأل  اهسفن - نع  اهلصحت  یف  موقأ  اهیلإ و  برقأ 

سیل هربدـی و  ارون  هموقی و  القع  یخزرب  مسلط  یمرج و  عون  لکل  نإف  مسلطلا  بحاص  عونلا و  بر  یلإ  هراشإ  هنإ  لاـق  نم  مهنم  و 
اهنوکل خزاربلا  صاخـشأ  مارجألا و  تاـیئزج  یلع  هقداـص  ریغ  اـهنإف  نیریثک  یلع  اهقدـص  راـبتعاب  مهمـالک - یف  عقو  اـمک  اـهتیلک 

.یعونلا اهمسلط  صاخشأ  عیمج  یلإ  اهضیف  هبسن  ءاوتسا  رابتعاب  اهتیلک  امنإ  هسداق و  الوقع  هیرون و  تاقرافم 
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اهلوثم لوألا و  إدـبملا  دـنع  اهروهظ  اهروضح و  رابتعاب  ملاعلا  اذـه  یف  هینالویهلا  روصلا  هذـه  یلإ  هراشإ  هنأ  یلإ  بهذ  نم  مهنم  و 
هیـسحلا و تائیهلا  هنمزألا و  داوملا و  نم  هدرجم  اهنأک  رابتعالا  اذـهب  یه  ذإ  هملع  نع  اهتاوذـب  اهتبوبیغ  اهئافخ و  مدـع  هیدـی و  نیب 
تایلکلا و رئاسک  یلاـعت  هل  هلوقعم  اهتاوذـب  یهف  يراـبلا - يدـل  اـهدوجو  اهدوهـش و  نع  اـباجح  اـهنوک  مدـعل  هیداـملا  تاواـشغلا 

.هیدی نیب  هلثمتم  تادرجملا 

تایاغ یلإ  نیلـصاولا  هعیبطلا  تاواشغ  نع  نیدرجتملا  ءایلوألا  نم  مظاعألا  ءاـمکحلا و  نم  رباـکألا  کـئلوأ  نأ  رهظـألا  (1) و  لوقأ
ذإ مهفراعم  مهتالوقعم و  یف  ءافرعلا  ءالقعلا و  یقلتی  اهایإ  اهتاوذـب و  همئاق  هدرجم  ءایـشألا  نم  هلوقعملا  روصلا  نأـب  اومکح  هقیلخلا 

یف هلاح  وأ  اهتاوذب  همئاق  امإ  یهف  هلاحم  (2) ال  دوجو اهل 

ضعب هرکذ  امل  هرـس و ال  سدق  فنـصملا  دنع  هدعب  هیاغل  لثملل  خیـشلا  لیوأتل  لیـصفتلا  دعب  لامجإلا  اذـه  یف  ضرعتی  مل  امنإ  - 1
ام یلإ  عجر  یلقعلا  یلکلا  دارأ  نإ  دـعبلا و  یف  هلثم  ناکف  خیـشلا  لیوأت  یلإ  عجر  هقلطملا  هیهاملا  دارأ  نإ  رم  امک  هنـأل  نیرخأـتملا 

هر س  لاملا ، یف  انه  هرس  سدق  فنصملا  هرکذ 
نع ـالقن  لـصفلا  لوأ  یف  اـهماقأ  یتلا  ثـالثلا  جـجحلا  ریغ  هیلقعلا  لـثملا  دوجو  یلع  هر  فنـصملا  اـهماقأ  يرخأ  هجح  هذـه  و  - 2

همئاق نوکت  نأ  امإ  ولخی  هرورـضلاب و ال  هدوجوم  ناسنإلا  اهکردـی  یتلا  هیلکلا - هلوقعملا  روصلا  نأ  اهتـصالخ  قارـشإلا و  بحاـص 
الإ هلطاب  قوقشلا  عیمج  و  انتاوذ - نم  جراخ  درجم  رهوجب  وأ  انـسوفنب  وأ  انم  يدام  ءزجب  موقت  نأ  امإ  یناثلا  یلع  اهریغب و  وأ  اهتاذب 

هیداملا عاونألا  دودـح  اهیلع  قدـصت  ذإ  اجراخ و  هصخـشتم  یهف  اهتاوذ  یف  هدوجوم  تناک  ثیح  اهتاوذـب و  همئاق  یهف  اهنم  لوـألا 
نأ وه  هروکذملا و  هعبرألا  قوقـشلا  ریغ  رخآ  اقـش  كانه  نأ  هیف  .اذـه و  هتیهام  هیلع  قدـصت  عون - نم  درجم  درف  اهنم  دـحاو  لکف 

هیحاـن نم  ـال  اـنکاردإ  هیحاـن  نم  ائـشان  هرثکلا  فـالتخالا و  نوکی  هتاذـب و  اـمئاق  ادـحاو  ادرجم  ادوجوم  هیلکلا  روصلا  هذـه  نوکت 
تالامکلا عیمج  هیف  یلقع  رهوجب  لاصتالا  دادعتـسا  هببـسب  انل  لصحی  هیداملا و  عاونـألا  تاـیئزج  كردـن  نأـب  کـلذ  كردـملا و 

هلصاحلا تادادعتـسالا  فالتخا  ههج  نم  كاردإلا  یف  ام  فالتخا  عم  نکل  يروضح - ملعب  هکردنف  هداملا  ملاع  یف  یتلا  هیدوجولا 
یلاعت هتاذف  هقحلا  اهتدـحو  یلع  هرکذ  لج  بجاولا  تاذ  نم  هفلتخملا  میهافملا  عازتنا  ریظن  هفلتخملا  هیداملا  تایئزجلا  كاردإ  نم 
هدـنع هدـجنف  یلاعت  هیلإ  عجرن  الثم و  املع  اهیمـسن  هیلامک  هیدوجو  هفـص  اندـنع  امیف  دـجن  اـنأ  ریغ  دوجولا  ضحم  لاـمکلا و  تحب 
موهفم هنم  عزتننف  یلاعت  هیلإ  دوعنف  ادـیدج  ادادعتـسا  کلذـب  دعتـسن  و  هردـقلا - وه  يذـلا  لامکلا  اندـنع  اـمیف  دـجن  مث  هنم  هعزتننف 

هیلاعتملا تاذـلا  نوک  عم  تافـصلا  میهافم  فالتخا  کلذ  نم  لصحتیف  کلذ  ریغ  رـصبلا و  عمـسلا و  هایحلا و  یف  اذـکه  هردـقلا و 
تادادعتـسالا فالتخال  انکاردإ - فالتخا  هیحان  نم  فالتخالا  أشن  امنإ  يرخأ و  نم  هیلامک  هفـصل  هیف  زیم  يذـلا ال  لامکلا  تحب 

یلقعلا ملاعلاب  لاصتالاب  کلذ  ریغ  منغلا و  سرفلا و  ناسنإلا و  نم  هفلتخملا - هیعونلا  روصلا  انکاردإ  یف  کلذ  لثم  زجیلف  هبستکملا 
لب یقیقح  دـحاو  یف  هنئابتم  تایهام  عامتجا  مزلی  یتح  هنم  عزتنملل  هیهاـم  عزتنملا  موهفملا  نوک  عازتنـالا  اذـه  بجوی  ـال  درجملا و 
راثآ نع  هیلاخ  اهنأ  هدهاشم  و  یجراخلا - يداملا  درفلا  یلإ  كاردإلا  فرظ  یف  دوجوملا  كردملا  اذه  هبـسن  نم  هیهاملا  أشنت  امنإ 

ناونعب لمحت  مث  مدعلا  دوجولا و  یلإ  هبسنلا  هیواستم  هیهام  يأ  جراخلا - راثآ  اهیلع  بترتت  میهافم ال  هبسنلا  هذه  یلع  ریصتف  دارفألا 
دم ط  هیضرع ، وأ  هیرهوج  هیسنج  وأ  هیعون  تایهام  ریصتف  هیداملا  دارفألا  یلع  هیتاذلا 
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هیکزلا و ال هفرـشملا  سوفنلا  نم  تناک  اذإ  امیـس  سفنلا و ال  وه  يذـلا  هلحم  نع  باغ  امل  الإ  لطاب و  یناـثلا  اـنم و  یکاردإ  لـحم 
.هیف اهلولح  هیفیک 

هنازخ وه  قراـفم و  یلقع  رهوجب  اـمئاد  اـهمایق  نوکی  لـب  اـهیف  هدوجوم  اـهب  همئاـق  تسیل  سفنلا  نع  اـهتبوبیغ  نیح  اـهنإ  لـیق  نإـف 
.اهیلع هنم  روصلا  کلت  ناضیفل  اهقاقحتسا  هیلإ و  اههجوت  هب و  اهلاصتا  نیح  اهکردیف  تالوقعملا 

عاونـألا قئاـقحلا و  روصب  یلقع  رهوج  شاـقتنا  مزلی  سفنلا - یف  قئاـقحلا  روـص  ماـسترا  دـسافم  نم   (1) رم امع  ضاـمغإلا  عم  اـنلق 
زوجی اهتحت ال  ام  روصب  هیلقعلا  يدابملا  شاقتنا  نأل  لطاب  کلذ  عادـبإلا و  لیبس  یلع  هدـحاو  هبترم  یف  دوجولا  هئفاـکتملا  هرثکتملا 

عابتأ نیءاشملا  نم  اذه  هلاحتـسا  یف  هغلابم  دشأ  ءامدقلا  هب و  هلامکتـسا  لفاسلا و  نع  یلاعلا  لاعفنا  مزل  الإ  اهتحت و  امم  دافتـسی  نأ 
ضحملا قحلا  دحاولا  نع  ریثکلا  رودص  یلإ  يدؤی  کلذ  اهقوف و  امم  اهیلع  ضیفی  نأ  یقبف  لوألا  ملعملا 

دسافملا نم  کلذ  ریغ  یلإ  افیک  امک و  وأ  افیک  ارهوج و  لب  اضرع  ارهوج و  هدحاو  هروص  نوک  نم  ینهذلا  دوجولا  ثحبم  یف  - 1
هر س  لقعلا ، یف  ماسترالا  یلع  مزلی  سفنلا  یف  ماسترالا  دسافم  هلمجلاب  و 
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.قارشإلا ءامکح  دنع  حبقتسم  رومألا  هذه   (1) عیمج اریبک و  اولع  یلاعت  هتاذ  یف  ءایشألا  روص  لوصح  وأ 

نإف هیف  اهلولح  هیفیک  اهلحم و  اهقئاقحل  نطفتلا  و  اهتاوذـل - اهکاردإ  نیح  سفنلا  نع  بیغی  نأ ال  ریدـقتلا  کلذ  یلع  بجی  اضیأ  و 
یف اهلولح  هیفیک  اذـک  هرورـض و  لب  اقافتا  بئاغ  ریغ  هبئاـغلا  ریغلا  رومـألا  لـحم  هدرجملا و  تاذـلا  نع  هبیغلا  مدـع  ـالإ  سیل  ملعلا 
اذإ اهتایلک  هیداملا و  اهتایئزج  یلع  هقبطنم  لحم  یف  ال  اهتاوذـب - همئاق  هیلک  رومأ  دوجو  رهظف  اضرف  اـهدوجو  وحن  یه  یتلا  اـهلحم 

هلمجلاب هیـسحلا و  هینوکلا  اهتافـص  هیـصخشلا و  اهدویق  داوملا و  نع  تاـیئزجلا  درج  اذإ  و  درجتـاللا - درجتلا و  طرـشب  ـال  تذـخأ 
دوجو عانتمال  بتکلا  یف  رکذ  ام  دسافملا و  نم  یـش ء  مازلتـسا  الب  اهتیلکک  اهتیلک  لقعلاب و  همئاقلا   (2) روصلا كارتشاک  اهکارتشا 

اضیأ لقعلا  یف  هدوجو  عانتما  یف  مئاق  هنیعب  کلذ  عیمجف  جراخلا  یف  یلک  وه  امب  یلکلا 

هب لوقی  يذـلا  اهتاوذـب  اـهمایق  نیب  و  یلقع - رهوجب  هئفاـکتملا  روـصلا  هذـه  ماـیق  نیب  رومـألا  هذـه  دورو  یف  تواـفت  ـال  لوـقأ  - 1
هتاذ ضحم  یه  هدحاو  ههجب  هنع  اهرودص  ناک  نإ  ضحملا  دحاولا  نع  ریثکلا  رودص  یلإ  يدؤی  اضیأ  هنإف  هرـس  سدـق  فنـصملا 

تاقارشإلا و تاهج  نم  هیلوطلا  لوقعلا  یف  یتلا  هدیدعلا  تاهجلاب  کسمت  نإ  هتاذ و  یف  ءایشألا  هذه  روص  لوصح  یلإ  وأ  هطیسبلا 
مولع روصلا  کلت  نأ  باوجلا  .اهب و  اضیأ  نحن  کسمتن  رخآلا  یلإ  هبسنلاب  لکل  بحلا  رهقلا و  لذلا و  زعلا و  تاهج  تادهاشملا و 
نذإف همدقتم  نوکت  نأ  دب  هیلعافلا ال  تاهجلا  اهریغ و  تادوهشلا و  تاقارـشإلا و  یه  یتلا  تاهجلا  عم  هئفاکتم  یهف  يدابملا  کلت 

نوءاشملا ال لوقی  امک  یببـسم  یببـس و  بیترتب  اهیف  همـسترم  روصلا  کلت  نإ  لـیق  نإ  .اـهتاذ و  یف  روصل  هرثکم  تاـهج  نوکت  ـال 
هر س  دوجولا ، هئفاکتم  عاونألا  قئاقحلا و  روص  نأ  هرس  سدق  فنصملا  هیلإ  راشأ  امک  روصلا  نم  ریثک  ؤفاکتل  نویقارشإلا  هملسی 
كانه نأ  مهدـنع ال  لـقعلاب  همئاـقلا  روصلا  هذـه  كارتشاـک  هرـس  سدـق  فنـصملا  دـنع  اهتاوذـب  همئاـقلا  روصلا  كارتشا  يأ  - 2

هر س  رم ، امک  هب  مایقلا  لقعلا و  یف  لوصحلا  نیب  قرافلا - مالکلا  لهأ  ضعب  لوقی  ام  ریظن  روصلا  نم  نیتفئاط 
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: کف هدقع و 

یمیلعتلل قرافم  یمیلعت  تایمیلعتلا  یف  ناک  اذإ  هنإ  لوقلا  اذه  تایمیلعتلا  لثملا و  دوجو  لاطبإل  ءافـشلا  تایهلإ  یف  خیـشلا  رکذ  دق 
عبرم و نوکی  نأ ال  بجو  یمیلعت  سوسحملا  یف  نکی  مل  نإـف  نوکی  وأ  هتبلا  یمیلعت  سوسحملا  یف  نوکی  ـال  نأ  اـمإف  سوسحملا 

اهلیخت أدبم  نإف  اهلیخت  إدبم  یلإ  لب  اهدوجو  تابثإ  یلإ  لیبسلا  فیکف  اسوسحم  اذـه  نم  یـش ء  نکی  مل  اذإ  سوسحم و  رودـم  ال 
یلع اهنم  ائیـش  لقعی  لب ال  لیختی  ـال  هنأ   (1) انمکحل اهنم  ائیـش  سحی  مل  ادـحاو  انمهوت  ول  یتح  سوسحملا  دوجوملا  نم  کلذـک 

هعیبطلا کلتل  نوکیف  تاسوسحملا - یف  اضیأ  دـجوت  دـق  تایمیلعتلا  هعیبط  تناک  نإ  سوسحملا و  یف  اهنم  ریثک  دوجو  انتبثأ   (2) انأ
ارومأ هلوقعملا  تایمیلعتلا  نوکیف  هل  هقرافم  تناک  نإف  هل  هنیابم  وأ  قرافملل - ینعملا  دحلاب و  هقباطم  امإ  اهتاذ  نوکیف  رابتعا  اهتاذـب 

نم هیلع  اولمع  ام  نوکی  اهتقرافم و ال  لاح  یف  رظنلاب  لغتـشن  مث  فنأتـسم  لیلد  یلإ  اهتابثإ  یف  جاتحن  اهلقعتن و  وأ  اهلیختن  یتلا  ریغ 
یف هل  هکراشم  هقباطم  تناک  نإ  هیلإ و  مانتسی  المع  اهتقرافم  نایب  یف  لغـشلا  میدقتب  لاغتـشالا  اهتابثإ و  نع  ءانغتـسالا  یلإ  دالخإلا 
نأ امإ  اهدـح و  هل  ام  قرافی  فیکف  اهدـح  اهتعیبطل و  اهیف  تراص  اـمنإ  تاـسوسحملا  یف  یتلا  هذـه  نوکی  نأ  اـمإ  ولخی  ـالف  دـحلا 

نوکیف اهایإ  کلذ  قوحل  نع  هعنام  ریغ  اهدودح  کلذل و  هضورعم  یه  نوکت  و  بابسألا - نم  ببسب  اهل  ضرعی  ارمأ  کلذ  نوکی 
مهیأر و لصأ  هیلع  اونب  هودقع و  ام  فالخ  وه  اذه  قرافی و  نأ  هیداملا  هذـه  نأش  نم  هیدام و  ریـصت  نأ  تاقرافملا  کلت  نأش  نم 

نإ يرخأ و  یلإ  اضیأ  تاقرافملا  جاتحیف  اهعئابطل  اهریغ  تاـقرافم  یلإ  جاـتحت  نأ  اـمإ  ضراوعلا  عم  یتلا  هیداـملا  هذـه  نإـف  اـضیأ 
تناک

هر س  املع ، دقف  اسح  دقف  نم  هنإ  لیق  امک  - 1
لصحی هلاحم  الف  لوألا  هعضوم  یلإ  داع  یتح  رخآلا - فرطلا  انردأ  هیفرط و  دحأ  انتبثأ  ادودحم و  امیقتـسم  اطخ  انـضرف  اذإ  انإف  - 2

هر س  هرئادلاب ، لاکشألا  نم  اریثک  اوتبثأ  هیقیقح و  هرئاد  انه 
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بجی  (1) ناک امل  هتبلا و  تاقرافملا  یلإ  جاتحت  تناکل ال  ضراعلا  کلذ  ول ال  یتح  اهل  ضرع  امل  تاقرافملا  یلإ  جاتحی  امنإ  هذه 
یتح اهیلإ  هجاتحم  تاقرافملا  لعجی  هنع و  ینغ  هنم و  مدقأ  رمأ  دوجو  بجوی  یـشلل ء  ضراعلا  نوکیف  دوجو  تاقرافملل  نوکی  نأ 

یف ضراعلا  بجوی  ملف  ضراعلا  اذـه  عم  اهدوجو  بجوی  تاقرافملا  دوجو  ناک  لب  کلذـک  رمـألا  نکی  مل  نإـف  دوجو  اـهل  بجی 
نم هجوب  اهل  اللع  تاقرافملا  نوکی  الف  تاقرافملا  یلإ  هجاـتحم  ریغ  تناـک  نإ  و  هقفتم - هعیبطلا  اهـسفنأ و  یف  بجوی  ـال  اـهریغ و 

قرافملل دجوی  ام ال  لیعافألا  يوقلا و  نم  هقحلی  نراقملا  اذه  نإف  هصقان  تاقرافملا  هذه  نوکی  نأ  مزلی  یلوأ و  يدابم  هوجولا و ال 
.هظافلأب همالک  یهتنا  لعاف  یح  یناسنإ  لکش  نیب  جذاس و  یناسنإ  لکش  نیب   (2) قرفلا مک  و 

مـسجتلا درجتلا و  یف  اهدارفأ  فلتخی  هدحاو ال  هیهام  دحاو و  دح  تاذ  یه  یتلا  هدحاولا  هقیقحلا  نأ  یلوألا  هتجح  هصالخ  لوقأ و 
نود تایهاملا - نم  هئطاوتملا  یف  امامت  نوکی  امنإ  همالک  نأ  کش  ـال  هیـسوسحملا و  هیلوقعملا و  هداـملا و  یلإ  هجاـحلا  ءاـنغلا و  و 

.هککشملا

هالول کلذکف  دوجو  تانراقملل  ناک  امل  ضراعلا  ول ال  امکف  هقفتم  اهعئابط  تاقرافملا  تانراقملا و  نأ  ضورفملا  نأل  کلذ  و  - 1
بوجول ایعدتـسم  ضراعلا  نوکی  نأ  دارملا  وأ  هذـه  جایتحا  ضراعلا  یلإ  دوجولا  یف  کلت  جایتحا  نأل  دوجو  تاقرافملل  ناک  اـمل 

یلإ جاتحم  هتاذـب  لولعملا  ذإ  ضورعملا  تاذ  هبترم  لبق  هبترم  یف  ینعی  همدـقتملا  هبترملا  یف  اهققحت  بجی  هنأ  لاحلا  هلعلا و  ققحت 
هر س  هلعلا ،

هیهام نیب  مولعم و  ملاع و  ملع و  یتوهال  لـب  یتوربج - دوجوب  هدوجوم  هیناـسنإ  هیهاـم  نیب  قرف  نم  مکف  سکعلاـب  رمـألا  لوقأ  - 2
هیهاـملا و ناـکمإلا و  بوجولا و  لـثم  یه  عاونـألل  هیلعاـف  تاـهج  نیب  قرف  نم  مک  مث  هیلع  سق  یعیبط و  دوجوب  هدوجوم  هیناـسنإ 

تایهاملاف لمکأ  متأ و  وحنب  عاونألا  هلثمأ  یه  هیلعاف  تاهج  نیب  لاعفلا و  لقعلا  یف  اولاق  امک  عاـضوألاب  هعوفـشم  وأ  هدرفم  اـهریغ 
هر س  هجذاس ، لاکشأک  نوکت  یتح  میهافم  ضحم  یه  امب  عمجلا ال  ملاعب  قیلی  دوجوب  كانه  ظحلت 
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فیک و کلذ  لاح  رم  دـق  اهتایهام و  اهتقیقح و  یف  توافتی  یتاذ ال  وأ  تاذ  یه  امب  یتاذـلا  وأ  تاذـلا  نأ  یلع  فقوتی   (1) اضیأ و 
اهتاذ سفنب  هدحاو  هقیقح  نوک  زیوجت  یلع  هینبم  نیمدقتملا  دعاوق  نم  ریثک  هیلع و  ثوحبلا  ءانب  و  ماقملا - اذه  یف  هلأسملا  لوأ  وه 

هتاذـل اریقف  ریقفلا  هتاذـل و  اینغ  نوکی  اهنم  ینغلا  لب  اهئانغ  وأ  اهرقف  اهتاذ و  نیب  للختی  لعاج  لعجب  ـال  هریقف  هصقاـن  هینغ و  هلماـک 
لجأل لعاج ال  یلإ  هسفنب  جاتحم  هتاذب  ریقف  اهنم  ریقفلاف  فنأتسم  لعجب  اریقف ال  لعجلا  کلذ  سفنب  اهلعج  ریقفلا - تاذ  لعج  نمف 

اهضعب اببس و  اهضعب  نوکی  هدحاو ال  هقیقح  دارفأ  نأ  هیناثلا  هتجح  هواقن  هیلع و  ینعملا  اذه  لمح  ههج  نم  يأ  اجاتحم  اریقف و  هنوک 
اذـکه رخآ و  درفل  الولعم  اضیأ  رخآلا  کلذ  نوکی  نأ  مزلی  هعون  نم  رخآ  درفل  الولعم  هتاذـل  ناک  اذإ  لولعملا  نأ  و  اهتاذـل - اببـسم 

یف هتوافتم  هقفتملا  هعیبطلا  نوک  هلاحتـسا  یلع  ینتبی  اضیأ  اذه  و  نیلیحتـسملا - لسلـستلا  وأ  رودـلا  یلإ  یهتنی  نأ  یلإ  مالکلا  دوعی 
.راقتفالا ینغلا و  اهمدع و  هیلوألا و  و  رخأتلا - مدقتلا و 

هیرهوـجلا روـصلا  درجت  تاـیعونلا و  هقراـفمب  لوـقلا  نییناـنویلا  نم  ءامدـقلا  سرفلا و  ءاـمکح  نوطـالفأ و  نع  لوـقنملا  نأ  ملعا  و 
مهدنع زوجی  سیلف  دـحلا  یف  هداملا  تقراف  نإ  هتبلا و  اهدوجو  یف  تایدام  مهدـنع  اهنإف  تایمیلعتلا  امأ  هیعیبطلا و  ماسجألا  قئاقحل 

امإ ناکل  ادرجم   (2) ناک ول  هنأ  یجیس ء  ام  یلع  هناهرب  هدام و  یف  مئاق ال  دعب  دوجو 

نأ یلع  هقفتم  لکلا  ذإ  لکلا  هب  لوقی  يذـلا  ککـشملا  یف  اهتیمامت  مدـعب  هجحلا  عفدـی  هلبق  ام  یف  نأ  هلبق  اـم  نیب  هنیب و  قرفلا  - 1
هیقارشإلا هب  لوقی  يذلا  کیکـشتلاب  عفدی  انه  رم و  امک  توافتلا  هب  عقی  مل  نإ  توافتلا و  هیف  عقی  يأ  ککـشم  وأ  طاوتم  امإ  یلکلا 

هدـحاو هجرد  ضایبلا  لثم  هعیبطلل  ناک  ول  هجحلا  متی  حـضوأ  هرابعب  توافتلا و  هب  ام  توافتلا و  هیف  اـم  نوکی  یتاذـلا  تاذـلا و  يأ 
هر س  متی ، الف  نبتلا  جاعلا و  ضایب  لثم  ناک  اذإ  امأ  هدارفأ و  یف  هئطاوتم 

تاقرافملا یف  مالکلا  نأل  لوقعلا  درجتک  یلاـثملا  درجت  ضرف  دـق  اـنهاه  مکلا و  صاوخ  نم  یهاـنتاللا  یهاـنتلا و  نأ  ـالوأ  هیف  - 2
یهانتلاب و فصی  نأ  حصی  دعب  هنأ  ظاحلبف  درجم  دعب  مک و  هنأ  الإ  ادرجم - ضرف  نإ  هنإ و  لاقی  نأ  الإ  هیرونلا  لثملا  ملاع  یف  یتلا 

یف یحبـش  دعب  دوجو  عانتما  یلع  لدل  لیلدلا  اذه  مت  ول  هنأ  ایناث  درجتلا و  ثیح  نم  تاذـلاب  امهب  هفـصو  حـصی  مل  نإ  یهانتاللا و 
لاثملا ملاع  یف  هدام  یف  مئاق ال  دعب  دوجوب  نولئاق  نییقارشإلا  نأ  عم  یفخی  امک ال  هب  قیلأ  یهانتاللا  یهانتلا و  لب  اضیأ  لاثملا  ملاع 
مدـعل تایمکلا  یهانت  هلاحتـسا ال  نایب  اهیف  يرجی  هیحبـشلا و ال  هیلاثملا  تادوجوملا  یهاـنت  مدـعب  نولئاـق  اـیخزرب و  ادرجت  درجملا 

دحاو لصتم  دـعب  اهیف  هنأ  اددـع ال  هیهانتم  ریغ  اهنأ  یلع  اهنیب  یلولعم  یلع و  بیترت  عاضوألا و ال  تاوذ  تاـکرحتملا و  نم  اـهنوک 
امک هیاهناللا ال  اهیف  روصتی  لاثملا  ملاع  یف  هدوجوملا  يأ  هدرجملا - حابشألا  نأ  اهحرـش  قارـشإلا و  همکح  یف  هحاسم و  هانتم  ریغ 

یهانتی دـحاو ال  دـعب  فالتیا  هقلعملا  روصلا  یه  یتلا  حابـشألا  کلت  نم  يأ  اهنم  نکمی  ذإ ال  ناهربلا - اهعنمی  یتلا  هیاـهناللاک  يأ 
هر س  یهتنا ، اهنم  هانتم  ریغ  دعب  بکرت  اهل و ال  بترت  نکل ال  هیهانتم  ریغ  تناک  نإ  حابشألا و  کلت  نأل  دتمم 
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نأ نم  ءافشلا  یف  امل  هراقلا ال  ریغ  (1) و  هراقلا تایمکلا  یهانت  مدع  هلاحتسا  نایب  نم  یتأیـس  امل  لطاب  یناثلا  هانتم و  ریغ  وأ  ایهانتم 
هدـیفم هداملا  تناک  هداملا  نع  هدرجتل  هقحل  نإ  هانتم و  ریغ  دـعب  لک  نوکی  نأ  مزلیف  هعیبط  درجم  هنأل  امإ  درجتلا  دـنع  هیهانت  مدـع 
لوألا لیبقلا و  اذه  نم  تایمکلا  اناصقن و  الامک و  توافتی  امیف  هنایرج  مدع  نم  تملع  امل  لاحم  نیهجولا  الک  هروصلا و  رصحلا و 

هتعیبط و جراخ  نم  هل  ضرع  لاعفنال  الإ  نوکی  ردـقم ال  لکـش  دودـحم و  دـح  یف  هدرجت  نیح  دـعبلا  راصحنا  نأل  لیحتـسم  اضیأ 
نإ ناتروکذملا و  ناتجحلا  فلخ و  اذه  اقرافم  هانـضرف  دق  و  قرافم - ریغ  نوکیف  تاذـلاب  هداملا  ضراوع  نم  ملعتـس  امک  لاعفنالا 

بـسحب ناتدراو  هقرافملا - روصلا  لاطبإ  یف  هلبق  نم  ناتیراج  امهنیعب  اـمهنکل  تاـیمیلعتلا  هقراـفمب  نیلئاـقلا  یلع  خیـشلا  اـمهدروأ 
هقرافملا روصلا  هینوطالفألا و  لثملاب  نیلئاقلا  يأر  قفاوی  امب  امهنع  انبجأ  امهانلقن و  کلذل  بهذملا و  اذه  یلع  هبولسأ 

یلاعت و يرابلا  الإ  قباس  مدع  نامزلا  یلع  مدقتی  هنأ ال  نم  يرخأ  عضاوم  یف  هسفن  وه  لاق  ام  موقلا و  هلاق  ام  فالخ  اذه  نأ  هیف  - 1
ناک نإ  قحاللا و  قباسلا و  نیمدعلاب  فوفحم  نامزلا  نم  ءزج  لک  نأ  و  یتاذلا - ددـجتلا  هدارم  نوکی  نأ  الإ  مهللا  تاماتلا  هتاملک 

هر س  عطقنم ، ریغ  هدوج  یلاعت و  هضیف 
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: يرانتسا حیولت 

یف دـجوت  لامج  هئیه و  لامک و  هوق و  لک  نأ  تققحت  تنقیتل و  هقحلا - فراعملا  هیهلـإلا و  رارـسألا  یقلتل  ـالهأ  تنک  نإ  کـلعل 
هیفاص هیقن  تناک  ام  دعب  تمرجت  تردـکت و  تلزنت و  امنإ  یلعألا  ملاعلا  یف  امل  تالاثمت  لالظ و  هقیقحلاب  اهنإف  یندألا  ملاعلا  اذـه 

لب روثدـلا  كـالهلا و  روتفلا و  لـلخلا و  روصقلا و  هفـآلا و  نع  هیلاـعتم  نیرلا  هرودـکلا و  نع  هدرجم  نیـشلا  صقنلا و  نع  هسدـقم 
متألا لالجلا  قلطملا و  لامجلا  عبنم  وه  و  یمویقلا - رونلا  یقیقحلا و  دوجولل  راونأ  راثآ و  تاعدبملا  تاوذ  تانئاکلا و  روص  عیمج 

یلإ سایقلاب  هرذ  لامجلا و  کلذ  رحب  یلإ  هبـسنلاب  هرطق  هینامـسجلا  هیناحورلا و  تادوجوملا  نسح  قیـشاعملا و  روص  يذـلا  قیلألا 
وه يذـلا  راونألا  رون  یلإ  لوصولا  نکی  مل  هیرهاظلا  تادوجوملا  روص  یف  هؤاوضأ  هراونأ و  ول ال  لالجلا و  همظعلا و  کـلت  سمش 

یقیقحلا بوبحملا  یلإ  هجوـتت  یقیقح   (1) هجو نم  وه  يذـلا  يزاجملا  بوبحملاب  اهنانتفا  دـنع  سفنلا  نإف  یهلـإلا  قلطملا  دوجولا 
یلإ لوصولا  اهل  لصحیف  راثآلا  ندعم  راونألا و  عبنم  میرکلا  هبانج  یلوتت  یح و  لکل  أجلملا  یش ء و  لکل  دمـصلا  وه  يذلا  قلطملا 

أ ال تایلکلل - اکردم  القع  ذئنیح  اهتروریصل  هیلقعلا  هقرافملا  روصلا  هیلکلا و  رومألا  كردتف  هرونب - اهنطاب  رونتی  هیهلإلا و  هرضحلا 
تمـستا تایئزجلا و  روص  یف  تحال  هیلقعلا و  هیناـحورلا  اـهبتارم  نع  تلزنت  کـلملا و  ملاـع  یف  ترهظ  یتلا  هراونأ  راـثآ  نأ  يرت 

اهئافـص و اهئاقن و  دـعب  هیداملا  هفاثکلاب  تفثکت  هیمـسجلا و  هملظلا  هبحـصب  تفعـض  اهنأ  عم  لالدـلا - جـنغلا و  هفاطللا و  نسحلاب و 
نحملا نتفلا و  یف  عقوت  اهباحصأ و  بابلألا و  ریحت  لوقعلا و  شهدت  فیک  اهدرجت 

الإ رهظملا  هیؤر  مدع  وه  یقیقح  هب  وه  يذـلا  هجولا  کلذ  لمکملا و  لماکلا  ناسنإلا  وه  يذـلا  يزاجملا  بوبحملا  امیـس  و ال  - 1
بوبحملا یلإ  هجوتلا  نم  رکذ  ام  وأ  ثیدـحلا  اثالث  مکایند  نم  ترتخا  لاق ص : انه  نم  حدـق و  رمخ و ال  اـمنأکف  رهاـظلا  یف  اـیناف 

- ءاـملا یف  سمـشلا  يری  نم  ردـنی  هروصلا و  یلإ  هجوتم  وهف  هراعـشتسا  بسحب  رهاـظلا و  یف  اـمأ  هقیقحلا و  یف  وـه  اـمنإ  یقیقحلا 
هر س  ءاملا ، نع  هل  ربخ  هصاخ و ال  سمشلا  يری  نأ  نع  الضف 

دلجملا 2 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 433زکرم  ۀحفص 100 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j2/AKS BARNAMEH/#content_note_77_1
http://www.ghaemiyeh.com


78 ص :

شهدـملا لامکلا  ءایربکلا و  هیاهن  همظعلا و  هیاغ  یف  يذـلا  یهلإلا  عطاسلا  رونلا  یتاذـلا و  قلطملا  لاـمجلا  یف  کـنظ  اـمف  اـهبالط 
یناملظ ینارون و  باجح  فلأ  نیعبس  ءارو  نم  بولقلا  لوقعلل و 

نم هرصب  هیلإ  یهتنا  ام  ههجو  تاحبس  تقرحأل  اهفشک  ول  هملظ  (1) و  رون نم  باجح  فلأ  نیعبس  نأ هللا  هلوسر ص : نع  يور  امک 
هقلخ

امم نطفت  و 

تلزنأ مث  ءام  نیعبسب  تلسغ  منهج  ران  نم  رانلا  هذه  نإ  هلاق ع :

هعوطس نم  هلالحمضا  هقارتحال و  دوهش  قوذ و ال  دوجو و ال  ملاعلل  ناک  امل  هالول  ذإ  هباجتحا  هترانتسا و  یف  اهیلع  رونلا   (2) سق و 
یف اهلزنتک  هریثک  بتارم  یف  اهلزنت  دعب  هیونعملا  هللا  رهق  ران  نم  ررـش  هیعونلا  اهتروصل  هعباتلا  هینامـسجلا  رانلا  هذـه  هرارح  نأ  امکف 

هروس عم  بطحلا  یف  رانلا  رثؤی  ـال  اـم  اـهتبوطر - عم  طـالخألا  قارحإ  یف  بضغلا  هدـش  رثؤی  اـمبر  ذإ  بضغلا  هروصب  سفنلا  هبترم 
حابـشأ لالظأ و  بکاوکلا  نارینلا و  نم  هسوسحملا  راونألا  کلذکف  اراح  نوکی  نأ  بجی  نخـسم ال  لک  نأ  ملعی  اذه  نم  بهللا و 

.هقلخ هرمأ و  لزانم  یف  اهطوبح  دعب  هلامج  هعشأ  هتوکلم و  ءاوضأل  راثآ  هیونعملا و  هللا  فطل  راونأل 

: یلقع ظاقیإ 

هلبج یف  قشعلا  دوجو  یف  یصقألا  ضرغلا  نأ  لوصألا  دعاوقلا و  نم  رم  امیف  لمأتلا  دعب  هلقع  ءاضتسا  هبلق و  رونت  نم  یلع  یفخی  ال 
هدـقر هلفغلا و  مون  نم  اهل  هیبنت  وه  امنإ  مارجألا  داوملا و  هنیز  اهناسحتـسا  ماسجألا و  نساحم  نادـبألا و  لئامـشل  اـهتبحم  سوفنلا و 

هینالقعلا لئاضفلا  هیناحورلا و  نساحملا  یلإ  هینالویهلا  مانصألا  هینامسجلا و  رومألا  جیرخت  نم  اهل  هضائر  هلاهجلا و 

یف اهترکذ  دـق  ددـعلل  هتکنلا  هیمـسجلا و  تانراقملا  یه  هیناـملظلا  بجحلا  هیـسفنلا و  هیلقعلا و  تاـقرافملا  یه  هیرونلا  بجحلا  - 1
هر س  رخآ ، عضوم 

هر س   ، z\ دوب نوچ  تروس  تسنیا  تمتام   z\ دوب نوچ  ترون  تسنیا  وت  ران   s - \ يولوملا لاق  ام  معنل  و  - 2
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نساحملا و عیمج  نأل  کلذ  اهداعم و  حالـص  اهملاع و  نساحم  اهرـصنع و  فرـش  اهرهاوج و  هفرعم  یلع  هلالد  هیهلإلا و  راونـألا  و 
شوقن و غابـصأ و  یه  امنإ  نادـبألا  دولج  مارجـألا و  رهاوظ  یلع  يرت  یتاوللا  اـهیف  بوغرملا  تایهتـشملا  هنیزلا و  لـک  لـئاضفلا و 
اهیلإ و تنح  اهیلإ  سوفنلا  ترظن  امیک  اهب  تنیز  دـق  تاسقطـسألا  داوملا و  یف  اهریبادـت  هکئالم  اهعاونأ و  باـبرأ  اـهتروص  موسر 

اهبل تفرعت  سوسحملا و  اهـشوشغم  نع  درجملا  اهـصلاخ  تطبنتـسا  اهل و  لـمأتلا  اـهیلإ و  رظنلاـب  اـهبلطل  تدـصق  اـهوحن و  تقوشت 
لک هرخآلا  لجأل  ایندلا  اهـضفر  تایـسحلا و  نم  تایلقعلاب  اهنطفت  تایئزجلا و  نم  تایلکلا  اهعازتناب  ردـکملا  اهرـشق  نع  یفـصملا 
نع هینامرجلا  صاخـشألا  کلت  تباغ  اذإ  یتح  اهیدل  تلثمت  اهب و  تلـصتا  اهتاذ و  یف  نساحملا  موسرلا و  کلت  روصتی  امیک  کلذ 
اهعم هیقاـب  هیفاـص  هیقن  هیناـحور  هروص  اـهل  اـهیف  هروصم  اـهل  هدـهاشم  هبوـبحملا  هقوـشعملا  روـصلا  کـلت  تیقب  ساوـحلا  هدـهاشم 

ناولألا هاقالم  نع  دهزی  نایبلا و  ربخلا و  نع  نایعلاب  ذئنیح  ینغتسیف  اهرییغت  اهقارف و ال  فاخی  ایونعم ال  الاصتا  اهب  هلصتم  اهتاقوشعم 
هدم هدقف  وأ  هنع  یلست  مث  صاخشألا  نم  صخشل  اموی  قشع  نم  هفرعی  هانلق  ام  هحـص  یلع  لیلدلا  ناثدحلا و  قرلا و  نع  صلختی  و 
اهاری ناک  یتلا  نساحملا - هنیزلا و  کلت  لامجلا و  نسحلا و  نم  هیلع  هدهع  ناک  امع  وه  ریغت  دـق  و  کلذ - دـعب  نم  هدـجو  هنإ  مث 
دهعلا ذـنم  هسفن  یف  هیقاـب  یه  یتلا  روصلا  موسرلا و  کـلت  یلإ  رظنف  کـلذ  نع  عجر  یتم  هنإـف  هندـب  حوطـس  همـسج و  رهاـظ  یلع 
دـسفی مل  رثدت و  مل  لبق  نم  اهارت  تناک  ام  ذئنیح  اهتاذ  یف  اهدهاشف  اهتمرب  اهآر  لدـبتی و  مل  ریغتی و  مل  اهلاحب  اهدـجو   (1) میدقلا

لبق بلطت  تناک  ام  اهرهوج  یف  اهـسفن و  نم  دجی  ذئنیح  و  مئادلا - اهمنـص  بر  مئاقلا و  اهلعاف  ماود  هلعاجلا و  اهتلع  ءاقبب  هیقاب  لب 
کلذ دنعف  اهنع  اجراخ  کلذ 

درجتلا نیأ  هنإف  هرثادـلا  تایئزجلاب  قلعتلا  نم  عفرأ  هتمه  یلکلاب و  هلج  وأ  هقلعت  لک  نمب  کنظ  امف  یلایخلا  یئزجلا  لاـح  اذـه  - 1
هر س  هیلایخلا ، همومیدلا  نم  هیلقعلا  همومیدلا  نیأ  یلایخلا و  درجتلا  نم  یلقعلا 
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هتباث هیف  هسوبحم  تسیل  صخشلا  کلذ  یلع  اهارت  تناک  یتلا  لئاضفلا  لئامـشلا و  ناسحلا و  روصلا  کلت  نأب  رقی  ملعی و  هضفری و 
الیلد ناک  صخـشلا  کلذ  امنإ  ریغتت و  مل  هدحاو  هلاح  یلع  هتباث  هیقاب  اهتاذ  یف  هروصتم  اهرهوج  یف  هموسرم  لب  هدنع  هروصحم  هل 
امیف بیبللا  لقاعلا  رکف  اذإف  هیرونلا  یناـعملل  رهاـظم  هیلقعلا و  راونـألا  یلع  لـئالد  نوکت  یتلا  هیمنـصلا  صاخـشألا  نم  هریغک  اـهیلع 

اهبعت و نم  کلذ  دنع  تحارتسا  اهریغ و  نع  تنغتسا  اهرهوجب و  تزاف  اهتاذب و  تلفتسا  اهتلفغ و  مون  نم  هسفن  تظقیتسا  هانفـصو 
هیناـسنإلا و نادـبألا  نم  مارجـألا  یبـحم  ماـسجألا و  یقـشاعل  ضرعت  یتـلا  هواقـشلا  نم  تصلخت  اـهریغ و  هبحم  اـهتاساقم  اـهئانع و 

لاق دق  تادئابلا و  تارثادلا  نم  اهریغ  رامثلا و  راجـشألا و  نیتاسبلا و  راقعلا و  ءایـضلا و  و  رردلا - تیقاویلا و  ریناندلا و  مهاردـلا و 
هلاهجلا و هدـقر  نم  تظقیتسا  هلفغلا و  مون  نم  سفنلا  تهبتنا  اذإف  اًلَمَأ  ٌْریَخ  ًاباَوث َو  َکِّبَر  َدـْنِع  ٌْریَخ  ُتاِحلاَّصلا  ُتاِیقاْبلا  یلاـعت َو  هللا 

اهلک هیداـملا - نساـحملا  هیمـسجلا و  تاذلتـسملا  نأ  تنقیتـل  اـهداعم  اهأدـبم و  تـفرع  اـهملاع و  تنیاـع  اهتریـصب و  نـیع  تـحتف 
ءام نآمظلا  هبسحی  هعیقب  بارسک  لب  هلقتسم  تاذ  هلصأتم و  هقیقح  اهل  تسیل  هیناحورلا  راونألا  تالایخ  هیلقعلا و  لئاضفلا  سوکعک 

.هافوف هدنع  هللا  دجو  ائیش و  هدجی  مل  هءاج  اذإ  یتح 

: ینامحر ریونت 

هیلقعلا هیناحورلا  رومألا  یلع  تالاد  تالاثم  اهلک  هسوسحملا  هینامـسجلا  رومألا  لعج  هفطل  هتمحر و  یـضتقمب  هؤانث  لج  يرابلا  نإ 
راد یف  سفنلا  عوـقو  یف  یـصقألا  ضرغلا  یه  یتـلا  هیلقعلا  رومـألا  هـفرعم  یلإ  اـهب  یقتری  یقارم  اـجرد و  ساوـحلا  قـیرط  لـعج  و 

الالظأ اهراونأل و  تاحـشر  اهنوکل  تایلقعلا  یلإ  تاوذـلا  ءارقف  تاسوسحملا  نأ  امک  تایداملا و  قفأ  نع  اهعولط  تاـسوسحملا و 
اهمیعن و اهؤانغ و  یه  هیلقعلا  رومـألا  هفرعم  اـهتجاح و  هدـش  سفنلا و  رقف  یه  هسوسحملا  تاینامـسجلا  هفرعم  کلذـکف  اـهئاوضأل 

سفنلا نأ   (1) کلذ

هعورف یف  ظوفحم  لصأک  ملاعلا و  روص  ینعمک  اهنإف  لدـبت  رییغت و  الب  هتباث  اهنإف  تایلقعلا  فالخب  ءاقب  ءافو و ال  اـضیأ و ال  و  - 1
تباثلا کلذ  راص  اذإف  ناسنإلا  کلذ  هیوه  هیظوفحمک  اهانعم  اهلـصأ و  هیظوفحم  ریغـصلا و  ناسنإلا  ندـب  روص  ریغتک  اـهریغت  نإـف 

هر س  تابثلا ، ماودلا و  ینغلا و  نم  هفصب  تفصتا  هروصلا  یف  هیناف  هداملا  هل و  هدام  سفنلا  سفنلل و  هروص  مئادلا  ظوفحملا 
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اهیفکیف هیناحورلا  رومألل  اهکاردإ  امأ  و  تاینامـسجلا - اهطـسوتب  كردیل  هتالآ  دـسجلا و  یلإ  هجاتحم  هینامـسجلا  رومألا  هفرعم  یف 
تنغتـسا دقف  لعفلاب  القاع  القع و  تراص  کلذ و  اهل  لصح  اذإف  دسجلا  طسوتب  ساوحلا  قرط  نم  اهذخأی  ام  دعب  اهرهوج  اهتاذ و 

ءانف لبق  کنکمی  ماد  ام  هتالآ  لکیهلا و  اذـه  طسوتب  يدـبألا  ینغلا  بلط  یف  یبیبح  اـی  دـهتجاف  دـسجلاب  قلعتلا  نع  ساوحلا و  نع 
هب و معنتل  لکیه  یلإ  هجاتحم  هریقف  کسفن  یقبت  نأ  رذـحلا  لک  رذـحا  هدوجو و  نـالطب  لـکیهلا و  داـسف  رمعلا و  مرـصت  هدـملا و 

رعشی نأ  مهل  نیأ  نم  نوثعبی و  موی  یلإ  خزربلا  یف  یقبت  وأ  لمعن  انک  يذلا  ریغ  احلاص  لمعنف  درن  انتیل  ای  لوقی  نمم  نوکتف  لمکت 
هیـسحلا هایحلا  هذـه  یف  یناـمألاب  رورغلا  هیعیبطلا و  هنیزلا  تاوهـشلا و  یلع  هلبقم  هلفاـغ  هیهـال  هیهاـس  یه  تماد  اـم  نوثعبی  ناـیأ  و 
مانـصألا بابرأ  هلوقعملا و  رومألا  هذه  نوفرعی  نیذلا ال  مذ  مث  زیزعلا  هباتک  نم  هریثک  عضاوم  یف  بابرألا  بر  اهمذ  یتلا  همومذملا 

اْینُّدلا ِهایَْحلِاب  اوُضَر  لاقف  بسح  اهایإ  الإ  اوفرعی  مل  هسوسحملا و  رومألا  نم  مهرظن  قتری  مل  هیلفسلا و  هیولعلا و  خزاربلا  باحـصأ  و 
اهتقراـفم دـعب  راـیخألا  سوفن  اـهیلإ  یقترت  یتلا  میعنلا  راد  هرخـآلا و  رومأ  نع  ینعی  َنُوِلفاـغ  اـِنتایآ  ْنَع  ْمُه  َنیِذَّلا  اـِهب َو  اوُّنَأَـمْطا  َو 

هیلقعلا فراـعم  ینعی  ُهُعَفْرَی  ُحـِلاَّصلا  ُلَـمَْعلا  نمؤملا َو  حور  ینعی  ُبِّیَّطلا  ُِملَْکلا  ُدَعْـصَی  ِْهَیلِإ  دـیجملا - نآرقلا  یف  رکذ  اـمک  نادـبألا 
كانه یلإ  هیقرت  اهیف و  هبغرت 

امهقحاول هرثکلا و  هدحولا و  یف  هسماخلا  هلحرملا 

هراشا

.هفورعملا لباقتلا  فانصأ  هیریغلا و  اهماسقأ و  (1) و  هیوهوهلا نم 

تاذـلاب و لمحلا  اهماسقأب  لمحلا و  هیوهوهلاب  دارملا  وأ  هوحن  سناجتلا و  لمحلا و  اهماسقأب  داـحتالا و  قلطم  هیوهوهلاـب  دارملا  - 1
نیلامتحالا نم  لکل  اهقیقحتب و  اهنع  ثحبی  ذإ ال  قاقتـشالا  هاطاوملا و  عئاشلا و  لمحلا  یلوألا و  یتاذـلا  لمحلا  ضرعلاب ال  لمحلا 

امأ هیریغلل و  اهتلباقم  لیـصفتلاب و  لمحلا  ماسقأ  رکذ  مدع  لیـصفتلاب و  دعب  امیف  هحابـشأ  سناجتلا و  رکذف  لوألا  حجرم  امإ  حـجرم 
هر س  سناجتلا ، هیوهوهلا و  لثم  هصتخملا - اهلاوحأ  هلوق و  یف  هیوهوهلل  امیسق  هوحن  سناجتلا و  لعجف  یناثلا  حجرم 
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ریثکلا دحاولا و  یف  ( 1  ) لصف

دوجولا قیفر  هدحولا  نأ  ملعا 

یف اضیأ  هقفاوی  دحاو و  هنإ  هیلع  لاقی  دوجوم  هنإ  هیلع  لاقی  ام  لکف  ءایـشألا  یلع  قدصلا  یف  نایواستم  امه  ذإ  راد  امثیح  هعم  رودی 
نأ نظ  امبر  کلذـل  لاوحألا و  ماکحألا و  رثکأ  یف  ناقفاوتم  امه  لب  متأ  هتینادـحو  تناک  يوقأ  هدوجو  اـم  لـکف  فعـضلا  هوقلا و 

هدحولا و یف  ملکتن  نأ  يرحلابف  موهفملا  بسحب  تاذـلا ال  بسحب  دـحاو  امه  لب  کلذـک  سیل  و  دـحاو - امهنم  لک  نم  موهفملا 
نم اهماکحأ  هرثکلا و  نم  اهتلباقم  یف  ملکتن  هباشتلا و  يواستلا و  قفاوتلا و  لثامتلا و  سناجتلا و  هیوهوهلا و  لثم  هصتخملا  اـهلاوحأ 

.اهبعشت هرثکلا و  ننفت  هدحولا و  هباشتل  رثکأ  هدحولل  لباقملا  بناجلا  یف  مالکلا  لب  فالخلا - (1) و  هیریغلا

.ماکحألا رثکأ  یف  دوجولاب  هوسأ  هانرشأ  امک  هدحولل  نإ  لوقنف 

وه دـحاولا  لیق  دـقف  هسفنب  یـشلا ء  فیرعت  وأ  رودـلا  عم  الإ  مومعلا  یف  دوجولل  هیواسملا  رومألا  رئاسک  اهفیرعت  نکمی  هنأ ال  اهنمف 
ذوخأملا ماسقنالا  نأل  اضیأ  رودلا  یلع  هسفنب و  یـشلا ء  فیرعت  یلع  لمتـشی  اذه  دحاو و  هنإ  لاقی  یتلا  ههجلا  نم  مسقنی  يذـلا ال 

سفن وه  يذلا  عامتجالاب  هرثکلل  فیرعت  اضیأ  اذه  تادـحولا و  نم  هعمتجملا  اهنإ  هرثکلا  فیرعت  یف  لاقی  هرثکلا و  ینعم  هانعم  هیف 
وه هرثکلا و  موهفم 

لحم یف  امهعامتجا  نکمی  نأ  امإف  وأ ال  نالثملا  امهف  هیهاملا  یف  ادحتی  نأ  امإ  ناریغلا  ذإ  ماعلا  دـعب  صاخلا  رکذ  باب  نم  اذـه  - 1
هر س  نالباقتملا ، امهف  نکمی  نأ ال  امإ  نافالخلا و  امهف  دحاو 
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الإ فرعت  یتلا ال  هدـحولاب  اهل  فیرعت  و  هرثکلاب - ـالإ  هاـنعم  مهفی  ـال  يذـلا  تادـحولا  عمج  ظـفل  یف  انمـض  احیرـص و   (1) ذوخأم
نأ قحلا  لب  داسفلا  یف  امهفیرعت  یف  لیق  ام  رئاس  هانرکذ  اـم  یلع  سق  اـهتلباقم و  یف  نیروکذـملا  نیداـسفلا  یلع  لمتـشیف  هرثکلاـب 

.فیرعتلا نع  نغتسم  یلوأ  امهروصت 

ءایـشألا نم  تناک  نإ  امهنم و  لکف  لقعلا  دـنع  هدـحولا  لایخلا و  دـنع  فرعأ  هرثکلا  نأ  وه  هیلع و  هیبنتلا  بجی  یـش ء  اـنهاه  نکل 
رمأ هدحولا  ریثک و  سوسحملا  سوسحم و  لایخلا  یف  مستری  ام  نأل  الوأ  لایخلا  یف  همسترم  هرثکلا  نکل  ایدب  نهذلا  یف  همـسترملا 

ام یلإ  اذک و  اذک و  یلإ  همسقی  مث  ادحاو  اهنم  الک  روصتی  میسقتلاب - اهیف  لقعلا  فرـصتی  ام  لوأ  هماع  رومأ  تالوقعملا  نأل  یلقع 
افیرعت هرثکلاب  هدحولا  فرعن  نأ  اهتاذب و  روصتلا  هیلوأ  هدحولا  ذخأن  نأب  ایلقع  افیرعت  هدـحولاب  هرثکلا  فرعن  نأ  انلف  اذـک  نوکی  ال 
ینعمل فیرعت  لوألا  یفف  هنم  اذه  بلسب  هیلع  اراعشإ  ایلوأ و  القع  اندنع  لوقعملا  یشلا ء  هظفللا  هذهب  دارملا  نأ  یلع  هلالد  ایهیبنت و 

.هقیرطلا هذه  یلع  رود  مزلی  الف  یلایخ  ینعمب  یلقع  ینعم  یلع  هیبنت   (2) یناثلا یف  یلقع و  ینعمب  یلایخ 

مسقنی هنإ ال  ثیح  نم  مسقنی  ام ال  دحاولا  لوقنف 

یف جردـنی  ـالف  مسقنی - ـال  هنأ  هیلع  قدـصی  ـالف  هوجولا  ضعب  یف  هماـسقنال  یقیقحلا  ریغلا  دـحاولا  هیف  جردـنیل  هیثیحلاـب  دـییقتلا  و 
ضعب نم  مسقنی  هنأل ال  جردنی  دییقتلا  دنع  دییقتلا و  نودب  فیرعتلا 

یلع هتلالدـل  تادـحولا  ظفلل  امازتلا  لولدـم  تادـحولا و  ظفل  ینعأ  صوصخملا  عمجلا  هغیـصل  احیرـص  لولدـم  عاـمتجالا  يأ  - 1
هر س  هرثکلا ، وه  عمجلا  هیلع و  قداصلا  مزاللا - یلکلا  موهفملا  یلع  قادصملا  هلالد  عمجلا و 

نوکی الف  یئزج  سوسحم  یلایخلا  و  یئزجلا - سوسحملاب  یلکلا ال  لوقعملاب  وه  امنإ  فیرعتلا  نأل  افیرعت  اـهیبنت ال  ناـک  اـمنإ  - 2
یلکلا لوقعملاب  ناسنإلا  فرعن  نأ  کلذ  لاثم  هریغ  سیل  یش ء  لک  نأ  مولعم  ذإ  فیرعت  سیل  بلس  وه  امب  اضیأ  هبلس  یف  ابساک و 

هر س  دیزک ، ایهیدب  لوقعملا  قطانلا  ناویحلا  لوقن  یئزجلاب و  هیلع  هبنت  نکل  یهیدب و  هنأ  انضرف  و  قطانلا - ناویحلا  نم 

دلجملا 2 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 433زکرم  ۀحفص 106 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j2/AKS BARNAMEH/#content_note_83_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j2/AKS BARNAMEH/#content_note_83_2
http://www.ghaemiyeh.com


84 ص :

امب دحاولا  وه  هدحولا و  نیع  نوکی  دق  نذإ  دحاولاف  روکذملا  فیرعتلا  یف  یقیقحلا  ریغلا  جاردـنا  دـیفی  هیثیحلاب  دـییقتلاف  تایثیحلا 
.اهریغ نوکی  دق  هدحولاب و  ءایشألا  قحأ  کلذ  دوجوم و  وه  امب  دوجوملا  سایق  یلع  دحاو  وه 

هموقم امإ  یه  اهتدحو و  ههج  وه  دحاو  رمأ  یف  هکرتشم  هددعتم  ءایشأ  نوکی  ام  وه  یقیقح و  ریغ  یقیقح و  نیبرـض  یلع   (1) اذه و 
کلملا لاحک  ندبلا  دنع  سفنلا  لاح  لاقی  امک  اهیف  هضحم  هفاضإ  لب  اهل   (2) هضراع هموقم و ال  وأ ال  اهل  هضراع  وأ  ءایشألا  کلتل 

.هنیدملا دنع 

دحاولا وه  اهل و  اعون  نوکی  دق  ناویحلا و  یف  نیدحتملا  سرفلا  ناسنإلاک و  سنجلاب  دـحاولا   (3) وه اهل و  اسنج  نوکی  دق  لوألا  و 
.هیقطانلا هیناسنإلا و  یف  نیدحتملا  ورمع  دیزک و  اضیأ  لصفلا  یف  داحتالا  هقواسی  عونلاب و 

نوکی دـق  امهیلع و  لومحملا  ضیبـألا  یف  نیدـحتملا  جـلثلا  نطقلاـک و  لومحملاـب  دـحاولا  وه  اـهل و  ـالومحم  نوکی  دـق  یناـثلا  و 
.هیلع نیلومحملا   (4) ناسنإلا یف  نیدحتملا  کحاضلا  بتاکلاک و  عوضوملاب  دحاولا  وه  اهل و  اعوضوم 

ریاغتی هیتاذلا  هیضرعلا و  فاصوألا  یف  داحتالا  نإ  مث  هفاضإلاب  دحاولا  وه  ثلاثلا و  و 

قلطأ دق  اضیأ و  یقیقح  هدحولا  نیع  وه  يذـلا  دـحاو  وه  امب  دـحاولا  نأل  هجو  نم  صخألا  یلإ  یـشلا ء  میـسقت  باب  نم  اذـه  - 1
هر س  دعب ، امیف  معألا  ینعملا  یلع  یقیقحلا  دحاولا 

یف اولاق  امک  هساـمملا  هاذاـحملاک و  لـحملا - یف  ررقتم  ریغ  يأ  راـق  ریغ  اـضرع  ناـک  نإ  لـحملا و  یف  اررقتم  اـضرع  ـال  يأ و  - 2
هر س  نیراق ، ریغ  وأ  نیراق  نیضرع  فالتخاب  همسقلا 

نإف سرفلا  ناسنإلاک و  هلوقب  هب  حرـص  امک  هدـحولا  ههج  وه  يذـلا  سنجلا  ـال  سنجلاـب  دـحاولا  وه  هددـعتم  ءایـشأ  وه  اـم  يأ  - 3
هر س  یقابلا ، یف  اذکه  سنجلاب و  دحاو  امه  یسنج و  دحاو  سنجلا 

ام یلع  حالطصالا  یف  قلطی  ضراعلا  نأل  امهیلع  لومحم  امهنع و  جراخ  يأ  امهل  ضراع  امهنیب  هدحولا  ههج  وه  ناسنإلا و  نإف  - 4
هدحو یف  امک  اذکه  قراوشلا  هرابع  کلذـک و  کحاضلا  بتاکلا و  یلإ  هبـسنلاب  ناسنإلا  هنع و  جراخ  یـشلا ء و  یلع  لومحم  وه 

هر س  ضراعلا ، ینعم  وه  اذه  امهیلع و  لومحم  امهنع و  جراخ  وه  امهل و  عوضوملا  ناسنإلل  نیضراعلا  کحاضلا  بتاکلا و 
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ههباشم فیکلا  یف  هسناجم و  سنجلا  یف  هلثامم و  یمـسی  عونلا  یف  تناک  اذإ  لومحملا  یف  هکراشملاف  هیلإ  بسن  ام  ریاغتب  هؤامـسأ 
دحاوـلا یه  یقیقحلا  ریغلا  دـحاولا  یف  هدـحولا  هـهج  نأ  رهاـظ  هبـسانم و  هفاـضإلا  یف  هقباـطم و  عـضولا  یف  هاواـسم و  مـکلا  یف  و 

الـصأ مسقنی  ام ال  یلع  الإ  قلطی  نأ ال  هب  يرحألا  ناک  نإ  هتاذـب و  هتاذ  هیف  هدـحولا  ههج  نوکی  اـم  ماـقملا  اذـه  یف  وه  یقیقحلا و 
ایددع ادحاو  نوکی  دق  ایعون و  ادحاو  نوکی  دق  ایـسنج و  ادحاو  نوکی  دق  معألا  ینعملاب  یقیقحلا  دحاولا  کلذ  یلاعت و  بجاولاک 

یلإ هوقلاب  مسقنی  يذلا  وه  لاصتالاب و  ادحاو  نوکی  دق  یناثلا  مسقنی و  وأ  الصأ  جراخلا  بسحب  مسقنی  نأ ال  امإ  وه  ایصخش و  يأ 
ماسقنالا هلوبق  نإف  ءاوهلا  ءاـملا و  نم  طیـسبلا  دـحاولا  مسجلاـک  هریغل  وأ  رادـقملاک  هتاذـل  اـماسقنا  هقیقحلا  ماـمت  یف  هدـحتم  ءازجأ 

لعفلاب هرثک  هل  يذلا  وه  بیکرتلاب و  ادحاو  نوکی  دق  هداملا و  لجأ  نم  اهحیحصت  همسقلا و  دادعأ  نإ  هب و  مئاقلا  رادقملا  هطـساوب 
(1) ریثک وهف  نکی  مل  نإ  مامتلاب و  دحاو  وهف  هیف  هلوصح  نکمی  ام  عیمج  هیف  الـصاح  نوکی  نأ  امإ  کلذ  عامتجالاب و  دحاولا  وه  و 

مات ناک  اذإ  ناسنإلاک  هعیبطلا  وأ  ماتلا  تیبلاک  هعانصلا  وأ  دحاولا  مهردلاک  عضولا  بسحب  امإ  هیمامتلا  دحاو و  ریغ  سانلا  هنومسی  و 
طاحأ اذإ  ریدتـسملا  فالخب  ماـمتلا  ههج  نم  دـحاوب  سیلف  ناـک - اـم  اـیأ  هتماقتـسا  یف  هداـیزلا  هلوبقل  میقتـسملا  طـخلا  ءاـضعألا و 
لعفلاب لصتملاک و ال  هوقلاب  يأ ال  الـصأ  جراخلا  بسحب  مسقنی  يذلا ال  وه  لوألا و  امأ  مامتلاب و  دحاو  هنإف  ههج  لک  نم  زکرملاب 

امنإ نیتیـصخشلا و  سفنلا  لقعلاک و  قراـفملا  وه  عضو و  يذ  ریغ  وأ  هدـحاولا  هطقنلا  وه  عضو و  اذ  نوکی  نأ  اـمإ  وهف  عمتجملاـک 
نع دعبأ  وه  ام  لکف  هدحاو  هتیرـشع  یف  هرـشعلا  نأ  یتح  هدحو  نع  ام  دوجوم  لخی  مل  نإ  و  هیف - هدـحولا  هبلغب  دوجوم  لک  فرش 

یقیقحلا و دحاولا  وه  هدحولاب  قحألاف  لقأ  یلإ  هیلإ  هدحولا  هبسن  تلزن  رثکأ  یلإ  ددعلا  یقترا  امثیح  لمکأ و  فرشأ و  وهف  هرثکلا 
مسقنی ام ال  اهب  هماسقأ  قحأ 

هر س  هلمهملا ، نیسلاب  ریسک  وه  ءافشلا و  تایهلإ  خسن  ضعب  یف  و  - 1
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.هتیهام نع  هدوجو  لصفنی  لعفلاب و ال  هوقلاب و ال  دحلا و ال  یف  مکلا و ال  یف  الصأ ال 

ام ال نیءاشملا و  دـنع  سوفنلا  لقعلاک و  اـینهذ  دـحلا  ءازجأ  یلإ  هماـسقنا  روصت  نإ  ـالعف و  هوق و  الـصأ  مکلا  یف  مسقنی  ـال  اـم  مث 
.هیناسنإلا سفنلاک  اهیلإ  مسقنی  امم  لقعلاک  هدحولاب - قحأ  تایئزجلا  یلإ  هنم  مسقنی 

مـسقنی ام ال  مسقلا  اذـه  نم  دـحلا و  یف  هکراشتم  ءازجأ  یلإ  همـسقلا  لباق  وه  ءاملا و  طـخلا و  نم  دـحاولاک  لاـصتالاب  دـحاولا  مث 
ام اضیأ  هنم  ریداقم و  وأ  اماسجأ  هیرصنعلا  تالـصتملاک  هبـسحب  مسقنی  امم  هدحولا  مساب  قحأ  وهف  کلفلاک  عطقلا  کفلا و  بسحب 

تایرصنعلاک  (1) نیهجوب مسقنی  امم  هدحولاب  قحأ  تایکلفلاک  هروص  هدام و  یلإ  مسقنا  نإ  تایئزجلا و  یلإ  یلکلا  همسق  مسقنی  ال 
.هجو نم  ریداقملاک   (2) سکعلاب وه  امم  اقلطم و  هبکرملا 

ندـب يوق و  تاذ  سفن  نم  عمتجملا  دـحاولا  ناسنإلاک  اـیعیبط  هعاـمتجا  نوکی  اـم  هدـحولاب  هماـسقأ  قحأ  عاـمتجالاب و  دـحاولا  مث 
ثحابم یف  رم  ام  یلع  کلذـک  هدوجو  نأ  امک  سفنلا  هدـحول  لظ  هتدـحو  اهریغ و  ماظع و  دـلج و  ءاضعأ و  جاـشمأ و  نم  بکرم 

.هیهاملا

هینهذ و هنوک  هماهبإ و  هدشل  یـسنجلا  دحاولا  نم  وه  هینهذ و  هتدحو  نوکل  یعونلا  دحاولا  نم  هدـحولاب  قحأ  يددـعلا  دـحاولا  مث 
هتحت ام  یلع  لوقم  دحاولا  نأ  ملع  دقف  اهیلإ  هدـحولا  هبـسن  فعـضت  یـصخشلا  دـحاولا  نع  اهدـعب - بتارم  بسحب  سانجألا  اذـک 
هموقم ریغ  دوجولاک  هدـحولا  نأ  ملعا  هیناعم و  عیمج  یف  دـحاولا  لباقی  اـم  وهف  ریثکلا  اـمأ  کلذـک و  دوجولا  نأ  اـمک  کیکـشتلاب 

تسل ءایشألا  نم  یش ء  هیهامل 

هر س  هروصلا ، هداملا و  یلإ  اهماسقنا  و  تایئزجلا - یلإ  یلکلا  همسق  اهماسقنا  نیهجوب  اهماسقنا  قحلاب و  قلعتم  قالطإلا  - 1
، هیجراخ طئاسب  ضارعألا  نإف  هروصلا  هداملا و  یلإ  مسقنت  تایئزجلا و ال  یلإ  مسقنت  ریداقملا  نإف  تاـیکلفلا  نم  سکعلاـب  يأ  - 2

هر س 
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نأ کل  حنسی  نأ  بجی  دحاولا  تمهف  ناسنإلا و  تمهف  اذإ  سیل  هنأ  کلذ  دوجولا و  یلع  هدئاز  ریغ  اندنع  هدحولا  نأل  هتینإل  لوقأ 
امیف لمأتت  نأ  کیلع  بجی  نکل  هل  هضراع  هدـحولا  نوکیف  مزاوللا  نم  لب  ناسنإلل  هموقم  تسیل  هیدـحاولا  نأ  نیبف  دـحاو  ناـسنإلا 

اذ ام  هلیبس  تایهاملا  یلع  هدـئاز  هدـحولا  نوک  نأ  کل  نیبتی  یتح  هجو  يأ  یلع  تاـیهاملل  دوجولا  ضورع  هیفیک  نأ  نم  هانفلـسأ 
نیلفاغلا نم  نکت  نطفتف و ال 

: حیولت

روص یف  هروهظب  قلخلا  قـحلا  داـجیإل   (1) الاثم ددـعلا  هرارکتب  دـحاولا  هداـفإ  دوجولا  هدـحولا و  نیب  هعقاولا  هاـهاضملا  هلمج  نم  و 
دحاولا نوک  هیلامکلا و  هتافـص  هیلامجلا و  هتوعن  قحلا و  دوجو  تادوجوملا  راهظإل  لاثم  دـحاولا  بتارم  ددـعلا  لیـصفت  ءایـشألا و 

و تانکمملا - یلإ  سایقلاب  بجاولل  همزاللا  تافاضإلا  بسنلل و  لاـثم  کـلذ  ریغ  یلإ  هعبرـألا  عبر  هثـالثلا و  ثلث  نینثـالا و  فصن 
یف دودعملا  ضعب  نأ  امک  هیلقع  اهـضعب  هیـسح و  اهـضعب  یه  تایهاملاب و  هیناکمإلا  تادوجولا  روهظل  لاثم  دودعملاب  ددعلا  روهظ 

هفوصوم اهـسأرب  هقیقح  هنم  هبترم  لـک  نوـک  هدـحولا و  نع  هنیاـبت  هیاـغ  عـم  ددـعلا  نأ  فئاـطللا  نم  لـقعلا و  یف  اهـضعب  سحلا و 
هبتارم قئاقح  یف  هیف و ال   (2) دجوی هلاح ال  تشتف  اذإ  اهریغ  یف  دجوی  صاوخب ال 

هر س  يربکلا ، همایقلا  یف  قلخلا  قحلا  ءانفإل  لاثم  ددع  لک  دحاولا  هیداع  و  - 1
هلایح یلع  ائیش  لب  هل  اروهظ  ناک  امل  الإ  هنع و  انئاب  سیل  یشلا ء  روهظ  هتاروهظ و  یـشلا ء  رارکت  هدحولا و  رارکت  دادعألا  نأل  - 2

نانثالاف تادـحولا  روص  يوس  هل  هروص  هداملاب و ال  ددـعلا  هیئیـش  نإف  هررکملا  هدـحولا  يوس  ددـعلا  نم  هبترم  لک  نکی  مل  اـمل  و 
امأ هقیقحلا و  وحنب  تادوجولا  مکح  هیآلا و  وحنب  دادعألا  مکح  اذه  اذکه و  دـحاو و  دـحاو و  دـحاو و  هثالثلا  و  دـحاو - دـحاو و 

لکل موقملا  نوک  عم  الثم و  فقـس  فقـس و  نم  ناردج ال  فقـس و  نم  تیبلاف  هفلاختملا  هیجراخلا  ءازجألا  اهلف  هیناکمإلا  هیهاملا 
نم یش ء  الثم ال  یلکلا  نیابتلا  عبرألا  بسنلا  نم  اهنیب  کلذک و  اهراثآ  اهتافـص و  هفلتخم و  اهتاوذ  تناک  دحاولا  الإ  سیل  دادعألا 

هلعشلا جوملا و  رحبلاک و  یتلا  لاثمألا  یف  دیحوتلل  لاثم  هلمجلاب ال  بئاجعلا و  نم  اذه  نینثاب و  هثالثلا  نم  یش ء  هثالثب و ال  نینثالا 
نیدجاسلا دیـس  لاق  اذه  یلإ  هراشإلل  لعل  و  ددـعلا - دـحاولا و  نم  یلعأ  اهوحن  هیعطقلا و  هیطـسوتلا و  هکرحلا  هرئادـلا و  هلاوجلا و 

مظعألا و رهاظملا  ینـسحلا و  ءامـسألا  ایلعلا و  لاـثمألا  هقیقحلاـب  مهنیذـلا  اـمهدالوأ  امهدادـجأ و  یلع  اـمهیلع و  نیـسحلا  نب  یلع 
هر س  ددعلا ،  هینادحو  کل  یهلإ  اهامنأ :  تامیلستلا  نم  اهاکزأ و  تاولصلا  نم  متألا  یلاجملا 
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نم سیل  دحاولا  نإ  لوقت  الثم  يرخأ  هبترم  یف  هیفنت  ام  نیع  بتارملا  نم  هبترم  لک  یف  تبثت  لازت  کنأ ال  هدـحولا و  ریغ  هفلتخملا 
مزاول و هبترم  لـک  یف  همزلی  دادـعألا و  دـجوی  هررکتب  يذـلا  وه  ذإ  ددـعلا  نیع  هنأ  عـم  باـسحلا  لـهأ  نیققحملا و  قاـقتاب  ددـعلا 

عومجم تسیل  اهنإ  لوقت  نأ  کل  حـصی  و  ریغ - داـحآلا ال  عومجم  اـهنإ  هبترم  لـکل  لوقت  نأ  کـل  حـصی  کلذـک  تایـصوصخ و 
- اهریغ یف  دـجوی  صاوخب ال  هفوصوم  اهـسأرب  هقیقح  هبترم  لک  نأل  بتارملا  نم  هبترم  لک  سنج  داحآلا  عومجم  نأل  طقف  داحآلا 

ءافرعلا لاح  هنیعب  بیجعلا  رمألا  اذـه  تبثت و  ام  نیع  یفنت  یفنت و  ام  نیع  تبثت  لازت  الف  داحآلا  عیمج  ریغ  رخآ  رمأ  نم  اهل  دـب  ـالف 
قلخلا زیمت  دق  ناک  نإ  هبـشملا و   (1) قلخلا وه  ناوکألا  تالامک  نع  لب  ناکمإلا  صئاـقن  نع  هزنملا  قحلا  نإ  نولوقی  اـم  باـب  یف 

.هفرش هبوجوب و  قلاخلا  نع  هصقن  هناکمإب و 

: هیبنت مهو و 

هدوجوم هدـحولا  تناـک  ول  هنأ  نم  هیلع  دـمتعی  اـمب  اثبـشتم  تـالوقعملا - یناوث  تاـیرابتعالا و  نم  هدـحولا  لوقی  نم  یلإ  غصت  ـال 
هینغتسم هتیدحاو  یف  هدحولا  هقیقح  نأ  نم  فلـس  ام  رکذتب  هعفدا  هیاهنلا و  ریغ  یلإ  لسلـستی  یتح  اذکه  يرخأ و  هدحو  هل  تناکل 
هدحولا هدحول  هدحو و  هدحولل  ربتعی  نأ  لقعلل  ذإ  اهنع  هرخأتم  هبترم  یف  لقعلا  رابتعا  ضحمب  الإ  مهللا  اهـضرعی  يرخأ  هدـحو  نع 

یناثلا نود  لیحتـسم  ریغ  لوألا  قرف و  امهنیب  هیاهن و  یلإ ال  بهذی  هنأ  دح ال  یلإ  یهتنی  لقعلا ال  تارطخ  اذکه و  يرخأ و  هدـحو 
یـشلا ء نوک  يأ  يردـصملا  یعازتنالا  ینعملا  امهدـحأ  نیینعم  یلع  یعانـصلا  كارتشالاب  قلطی  هدـحولا  ظفل  نإ  لوقلا  هصالخ  و 

رخآلا اجراخ و  اهل  ققحت  یتلا ال  هیلقعلا  رومألا  نم  هنأ  یف  ههبش  ادحاو و ال 

هر ن  هجزامملاب ،  ءایشألا ال  یف  لخاد  لاق ع : نحن و  وه  وه و  نحن  هللا  عم  تالاح  انل  یفاکلا :  یف  - 1
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نم هنإف  لوألا  ینعملا  فالخب  هرثکلا  یفن  همزاول  نم  ینعملا  اذـه  اـهیف و  هرثکلا  عوقو  عنمی  تاذـلاب و  ادـحاو  یـشلا ء  نوکی  هب  اـم 
هطابترا و لجأل  اهریغ  یف  اهتاذ و  سفن  نم  اهیف  عزتنی  هیلـصألا  هیقیقحلا  هدحولل  لظ  یعازتنالا  ینعملاب  هدحولا  هرثکلا و  یفن  مزاول 

بسحب هریاغتم  تاذلاب  هدحاو  اهلک  یعازتنالا  یقیقحلا ال  دوجولا  و  هیصخشلا - هیوهلا  هیقیقحلا و  هدحولا  نأ   (1) ملع دقف  اهب  هقلعت 
.ارارم رم  امک  رابتعالا 

: قیقحت کش و 

اذإف ادحاو - اصخش  ناک  همسقلا  بابسأ  نم  یـش ء  هیلع  أرطی  مل  اذإ  لصتملا  مسجلا  نأل  هیوهلل  هریاغم  هدحولا  لوقت  نأ  کل  سیل 
نأب هنع  کبیجن  انأل  هدـحولا  ریغ  هیوهلاف  لئازلا  ریغ  یقابلا  هلئاز و  هتدـحو  هیقاب و  مسجلا  کـلذ  هیوهف  رثکی  یتح  قیرفتلا  هیلع  درو 
دجو لاصتالا و  کـلذ  هیوه  تلطب  مسجلا  کـلذ  لاـصتا  نع  تلاز  اـملک  یلاـصتالا  رهوجلا  هیوه  نیع  وه  يذـلا  لاـصتالا  هدـحو 

.هتاذب لصتملا  هیوه  نالطب  نیع  هیلاصتالا  هدحولا  لاوز  لب  نارخآ  نالاصتا 

هدحولا لبقیف  لصولا  لصفلا و  هلاح  هیقابلا  هینامـسجلا  یف  مالکلا  نکل  تمدـع  هیلاصتالا  هروصلا  کلت  نأ  به  تلق  تعجر و  نإف 
.نیلاحلا یف  دوجولا  هیقاب  یه  يرخأ و  هرثکلا  هرات و 

یه اهل و  هلباقملا  هرثکلا  هیلاصتالا و  هدحولا  اهیلع  أرطیف  دادعتسالا - لوبقلا و  هیوه  الإ  اهل  سیل  لباق  رهوج  هینامـسجلا  یلویهلا  انلق 
یف امک  امهدـحأ - لاوزب  مدـعنی  یتح  اهل  لباقملا  ینعملاب  هیلاصتالا و ال  هدـحولا  یلاصتالا و  دوجولاب  هفـصتم  تسیل  اهتاذ  بسحب 

هدحو يدادعتسا و  دوجوب  اهتاذ  بسحب  فصتت  امنإ  یه  يدادتمالا و  رهوجلا 

رجنا امل  یقیقحلا و  دوجولا  وه  صخـشتلا  نأ  اقباس  ملع  دق  ذإ  یقیقحلا  دوجولل  هدـحولا  هینیع  نم  همولعم  هیوهلل  هدـحولا  هینیع  - 1
امک خلإ  هیوهلل  هریاغم  هدـحولا  لوقت  نأ  کل  سیلف  هلوقب  قیقحتلا  کشلا و  دروأ  ادارطتـسا  اضیأ  هیوهلل  هدـحولا  هینیع  یلإ  مالکلا 

هر س  دوجولل ، هدحولا  هینیع  یلع  دروأ  امنإ  یناثلا  کشلا  نأ 
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لک همزاللا و  اهتیوه  یه  یتلا  اهتدـحول  هظفحتـسم  عاضوألا  بتارملا و  عیمج  یف  یه  لب  لاوحألا  عیمج  یف  اهنع  نالوزی  هیلباـق ال 
بیری ال  هرطفلا - میلـس  نأ  ینظ  تاذلاب و  ضرعلاب ال  وه  امنإ  امهب  اهفاصتا   (1) نأل اهیلع  ناءرطی  هترثک  مسجلا و  هدحو  نم  هدحاو 

.ددعتلا لبقی  یش ء ال  هیوه  نإف  هترثک  هتدحول و  الحم  هتاذ  یف  نوکی  یشلا ء ال  نأ  یف 

: هرانإ

دوجوم ریثک  وه  ثیح  نم  ریثکلا  نأل  دوجولل  هریاغم   (2) هدحولا نإ  هریغ - ءافشلاک و  نفلا  بتک  یف  تدجو  امبسح  لوقت  کلعل  و 
دوجوم لک  سیلف  جتنی  دحاوب  ریثک  وه  ثیح  نم  ریثکلا  نم  یش ء  و ال 

اهتیوه نأ  امک  یلویهلا و  هیوه  یه  هیقابلا  هیوهلا  نإف  تاذـلاب  ام  ناکم  ضرعلاب  ام  ذـخأ  باب  نم  امإ  کشلا  اذـه  یف  هطلاغملاف  - 1
هدحولل مهدنع  هقواسم  هیلاصتالا  هدحولا  فیک و  هتیوه  کلذکف  هلئاز  لاصتالا  هدـحو  نأ  امک  اهتدـحو و  کلذـکف  هیقاب  همهبملا 
عومجم ینعمب  مسجلا  نیب  رظنلا و  يداـب  یف  مسجلا  اـهنأل  هیلاـصتالا  هروصلا  نیب  مسجلا  ظـفل  كارتـشا  باـب  نم  اـمإ  هیـصخشلا و 

هر س  هیقاب ، یناثلا  هیوه  هلئاز و  لوألا  هیوهف  هروصلا  یلویهلا و 
دحاولا نأ  اـمک  دوجوم  ریثکلاـف  ریثـکلا  دـحاولا و  یلإ  مسقنی  قلطملا  دوـجوملا  نأ  هقباـسلا  لوصـألا  هیطعت  يذـلا  مـالکلا  قـح  - 2

ضعب سایقب  وه  دـحاولل و  قواسم  هسفن  یف  دوجوملا  نأ  کلذ  جـتنی  ادـحاو  دوجوم  هنأ  ههج  نم  دوجوم  لک  دـجن  اـنإ  مث  دوجوم 
هصاخ هدحو  و  دوجولاک - هل  لباقم  ماعلا و ال  دوجولا  قواست  هماع  هدحو  كانهف  ریثکلا  دحاولا و  یلإ  مسقنی  ضعب - یلإ  هقیداصم 

تـسیل هدوجوم و  اهلباقت  یتلا  هرثکلا  نـأل  هلحرملا - هذـه  یف  اـهنع  ثحبی  اـهقرافی و  دوجولا و  اـهل  ریاـغی  یتلا  یه  هرثکلا و  لـباقت 
ام لعفلاب و  ام  یلإ  دوجوملا  میـسقتک  قلطملا  ماعلا  دوجولا  تامیـسقت  رئاس  ریظن  هنیعب  اذـه  دوجوملا و  ماـسقأ  نم  ریثکلا  ذإ  هدـحوب 

هیثیحل دوجولا  هقواـسم  مث  هفـالخب  ینهذ  راـثآلا و  هیلع  بترتی  یجراـخ  یلإ  دوجوملا  میـسقت  دوجوملا و  هیلعفلا  هقواـسم  مث  هوقلاـب 
هبوشم هصلاخ و  هفیعـض و  هیوق و  بتارم  تاذ  هککـشم  هقیقح  دوجولا  نوک  کـلذ  عیمج  یف  رـسلا  کـلذ و  ریغ  یلإ  راـثآلا  بترت 
ضعب یلإ  قیداـصملا  ضعب  هسیاـقم  مث  اـهقیداصم  عـیمج  یف  يرجت  اـمهوحن  هیلعفلا و  هدـحولاک و  فاـصوأ  اهـسفن  یف  هـقیقحللف 

یلع ناهربلا  نم  خیـشلا  هدروأ  ام  نأ  رهظی  اـنه  نم  کـلذ و  مهفاـف  هقیقحلا  فصو  نم  يوقلا  هدـجی  اـمل  فیعـضلا  نادـقف  بجوت 
دوجولا و قواست  اهلاحب  یهف  هماعلا  هدـحولا  امأ  هرثکلل و  هلباقملا  هصاـخلا  هدـحولا  یف  متی  اـمنإ  هنکل  قح  دوجولا  هدـحولا  هریاـغم 

دم ط  فنصملا ، مالک  رخآ  عجری  اذه  یلإ  دحاولا و  ضرعت  امک  ریثک  وه  امب  ریثکلا  ضرعت 
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تـضرع امل  هرثکلا  ضرعی  هنأ  هیـصوصخ ال  هدحو و  ریثکلا  کلذل  ضرعی  معن  دوجولل  هریاغم  هدحولا  نذإف  دـحاوب  دوجوم  وه  امب 
نیب زیمتلا  لجأل  هیهاملا  ثحابم  یف  هنم  داری  ام  نیتمدـقملا  یف  هروکذـملا  هیثیحلاـب  فوصوملاـب  تدرأ  نإ  کـل  لاـقیف  هدـحولا  هل 
یف دوجوم  هرثکلاب  فوصوملا  نأ  تدرأ  نإ  و  مودعم - دوجوم و ال  ینعملا ال  اذهب  ریثکلا  نأل  هعونمم  يرغصلاف  یضرعلا  یتاذلا و 

قـشلا رایتخا  دـعب  لوقی  نأ  لئاقل  نکل  هدـحو  هل  الإ و  یـش ء  نم  ام  ذإ  اضیأ  دـحاو  وهف  دوجوم  هنأ  امک  ذإ  هعونمم  يربکلاف  عقاولا 
هـضراع هدـحولا  مسجلل و  هضراع  هرـشعلا  الثم  ناریاغتم  امهاعوضومف  هرثکلا  هل  ضرعی  اـمل  ـال  هرثکلل  تضرع  هدـحولا  نإ  ریخـألا 
ضقانت هرثکلا ال  هدحوف  هرثکلا  کلتل  هدحولا  عوضوملل و  هرثکلاف  اهعوضوم  هرثکلا و  نائیـش  انهاهف  هرـشع - اهنإ  ثیح  نم  هرـشعلل 

تبثف هدوجو  یفانی  نامزلا و ال  داحتا  عم  هترثک  یفاـنت  اـهنإف  هرثکلا - عوضوم  هدـحو  فـالخب  عوضوملا  داـحتا  مدـعل  هرثکلا  کـلت 
هصاخ و هرثک  اهلباقی  هصاخ  هدـحو  لک  یتش و  ءاحنأ  یلع  دوجولاـک  هدـحولا  لاـقی  نأ  نکمیف   (1) هدـحولا دوجولا و  نیب  هریاغملا 

ءازإب قلطملا  مدعلا  هئازإب و  يذلا  مدعلا  هلباقی  یجراخلا  وأ  ینهذلا  صاخلا  دوجولا  نأ  امک  هقلطملا  هرثکلا  اهلباقی  هقلطملا  هدـحولا 
یلع لدـی  مترکذ ال  ام  لوقنف  کلذ  رهظ  اذإف  ذـخأ  رابتعا  يأب  اـم  دوجو  نع  کـفنی  ـال  اـم  هدـحو  نأ  يوعدـلا  و  قلطملا - دوجولا 

نأ ماـقملا  قیقحت  راـبتعالاب و  ول  هدـحو و  هلف  دوجوم  لـک  ذإ  هل  دوـجو  ـال  هل  لـباقملا  ریثـکلا  ذإ  دوـجولل  هقلطملا  هدـحولا  هریاـغم 
امک لقعلا  رابتعا  درجمب  الإ  داحآلا - تادوجو  ریغ  دوجو  مهل  سیل  هرشع  مهنوک  ثیح  نم  الثم  هرـشعلا  لاجرلاک  هرثکلا - عوضوم 
یف ادوجوم  ناسنإلا  بنجب  عوضوملا  رجحلا  ناک  ول  فیک و  هیجراـخ  هدـحو  نم  هل  دـب  ـال  یجراـخ  دوجوم  لـک  نـأل  قیقحتلا  وه 

مهدنع تالوقملا  رصحنی  مل  هربتعم  هیجراخلا  هدحولا  نکی  مل  ول  میساقتلا و  نم  یش ء  طبضنی  جراخلا ال 

هر س  يرغصلل ، عنم  اذه  - 1
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سیل نیـألا  فیکلا و  نم  بکرملا  اذـک  و  يرخأ - هلوقم  نوکیف  فیک  ـال  رهوج و  ـال  فیکلا  رهوجلا و  نم  بکرملا  ذإ  رـشعلا  یف 
غلبم یلإ  هیراشعلا  یلإ  هیعابرلا  هیثالثلا و  هیئاـنثلا و  بیکارتلا  یف  تـالوقملا  ددـع  یقتری  اذـکه  يرخأ و  هلوقم  نوکیف  اـمهنم  اـئیش 

الإ هل  دوجو  ـال  هرثکلا  ثیح  نم  ریثـکلا  نأ   (1) ملع دـقف  عاونألا  سانجألا و  نم  یلک  مسقم  تحت  جردـنی  امیف  مالکلا  اذـک  ریثک و 
نأ وه  هیفصولا و  هیضقلا  دافم  هانرکذ  امم  دارملا   (2) لاقی ادحاو ال  ائیش  اهربتعی  نأ  هلف  هدوجوم  اهربتعی  نأ  لقعلل  نأ  امک  رابتعالاب 

ادـحاو و نوکی  ریثکلاف ال  امهنیب  هافانملل  اـهل  هلباـقملا  هدـحولاب  هفاـصتا  نکمی  ـال  ءاـحنألا و  نم  وحنب  دوجوم  هرثکلا  طرـشب  ریثکلا 
.اهیفانی دوجولا ال  هرثکلا و  یفانی  هدحولا  هفص  نأ  کلذ  لصحم 

امکح نوکت  هجیتنلاف  هصاـخلا  هرثکلا  متدرأ  نإ  يرغـصلا و  اـنعنم  هقلطملا  هدـحولل  هلباـقملا  هقلطملا  هرثکلا  هرثکلاـب  متدرأ  نإ  اـنلق 
دوجولا نم  وحن  نیب  هریاغملا  الإ  هنم  مزلی  الف  رخآ  هجوب  هدحولا  هصاخلا و  هرثکلا  نیب  اهل ال  هلباقملا  هدـحولا  هرثکلا و  نیب  هافانملاب 

لزت نطفتف و ال  دوجولاب  هفاصتا  نع  یبأی  هرثکلا ال  فصو  نأب  مالکلا - ررق  اذإ  مکحلا  اذک  رئاضب و  سیل  اذه  هدحولا و  نم  وحن  و 
اهدیکوت دعب  کمدق 

اهلباقی ام  وهوهلا و  یف  ( 2  ) لصف

هراشا

یف اهکارتشا  ههج  نم  ریثکلا  ضرعی  ام  وه  هدحولا  ماسقأ  ضعب  نأ  تملع  دق 

کلذ یف  کیهان  دوجوم و  وهف  هصاخلا  هدحولاب  دحاولل  لباقم  ریثک  هنإ  ثیح  نم  امأ  هقلطملا و  هدحولا  قدص  مدع  طرشب  يأ  - 1
دم ط  ریثکلا ، دحاولا و  یلإ  مسقنملا  قلطملا  دوجوملا  یمسق  دحأ  هنأ 

عقاولا ال یف  دوجوم  ریثکلا  نأ  وه  ریخألا و  قشلل  رایتخا  وه  لب  نیروکذـملا  نیقـشلل  ثلاث  ذإ ال  ثلاثلا  قشلل  اراـیتخا  سیل  اذـه  - 2
لعج لـئاسلا  اذـه  بیجملا و  لاـق  اـمک  هدـحولا  عم  تعمتجا  ثیح  هیقـالطإلا  هیثیحلا  یلع  هلومحم  تناـک  هیثیحلا  نکل  هبترملا  یف 

هر س  هدحولا ، هرثکلا  عوضوم  یف  انیل  هیفصو - هیضقلا 
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امه دوجولا و  یف  نیئیش  نیب  داحتالا  نع   (2) هرابع  (1) وهوهلاف یناعملا  نم  ینعم 

هر س  یتاذلا ، یلوألا  فراعتملا ال  لمحلا  يأ  - 1
نم لک  یف  دوجوم  هورکذ  ام  نإف  قیدـصتلا - وه  لمحلاب  دارملا  سیل  لمحلا و  كـالم  داـحتالا  نإ  موقلا  هلاـق  اـم  ءاذـحب  اذـه  - 2
هیلع فقوتی  ام  مامت  داحتالا  نأ  مهدارم  سیل  اذـک  رهاـظ و  وه  ناقیدـصت و  كاـنه  سیل  هیطرـشلا و  هیـضقلا  یف  یلاـتلا  مدـقملا و 

لوقلا یلع  دـحاو  دوجو  امهل  مسجلا  داوسلا و  اذـک  ادوجو و  نادـحتم  ناسنإلا  هیهام  ناکمإلا و  نإـف  هیلمحلا - هیـضقلا  یف  لـمحلا 
عوضوملاب و هطبری  لومحملا  یلإ  طبار  رمأ  مض  نم  دـب  لب ال  داوس  مسجلا  ناکمإ و  ناسنإلا  لاقی  الف  لمح  کلذـب  متی  ـال  قحلا و 

ماقملا حیضوت  لمحلا  هیلع  فقوتی  ام  هدمع  داحتالا  نأ  دارملا  لب  دوسأ  مسجلا  نکمم و  ناسنإلا  لاقیف  قتـشملا  هیلع  لدی  يذلا  وه 
نم دوجولا  یف  نیتیهاملا  داحتا  هریغل و  هسفنل و  دوجولا  یلإ  مسقنی  هریغ و  یف  هسفن و  یف  دوجولا  یلإ  مسقنی  مدقت  امک  دوجولا  نأ 

فالتخالا نوکی  نأ  دب  هجو و ال  نم  فالتخالا  هجو و  نم  داحتالا  نم  دـب  الف  لاحم  وه  نینثالا و  داحتا  یلإ  يدؤی  تاهجلا  عیمج 
دوعیف هسفنل  دوجولا  بسحب  وه  ام  الإ  داحتالل  یقبی  ـال  لاـحملا و  نینثـالا  داـحتا  یلإ  داـع  اـفلتخی و  مل  ـالإ  هسفن و  یف  دوجولا  یف 

وأ هقیقح  هریاغملا  نم  اعون  رخآلا  سفنل  هریاغملا  هسفن  امهنم  لک  نم  هب  ققحتی  دوجو  اـمهعمجی  نیموهفم  ضرف  یلإ  لـمحلا  ضرف 
امهعمجی يذلا  دوجولا  نإ  ثیح  داوسلا  مسجلاک و  ایتعن  امدع  هنع  هدوجوب  درطی  رخآلل  تعان  دوجوم  نیموهفملا  دـحأ  نکل  ارابتعا 

مدع وه  ایتعن و  امدع  مسجلا  نع  هدوجوب  درطی  داوسلا  مث  داوسلا  هیهام  نع  داوسلا  مدـع  و  مسجلا - هیهام  نع  مسجلا  مدـع  هب  درطی 
نم دـصقی  و ال  تاذـلا - الإ  هیف  ربتعی  ـال  يذـلا  عضولا  دـقع  نیدـقع  یلإ  لـحنت  هیـضقلا  نإ  نییقطنملا  لوق  ینعم  اذـه  و  هتیدوسأ -

تاذلل و تعانلا  فصولا  الإ  هیف  ربتعی  يذلا ال  لمحلا  دـقع  بسحف و  تاذـلا  یلإ  اریـشم  اناونع  نوکی  نأ  الإ  هیف  یفـصولا  موهفملا 
قئاقحلا نع  ثحابلا  یفـسلفلا  رظنلا  بسحب  لمحلا  نأ  الوأ  کلذب  نیبتی  لمحلا و  هتقیقح  هذهف  مدـقت  امک  هریغل  يذـلا  دوجولا  وه 

نأ رهظی  اـنه  نم  لومحملا و  وه  عوضوملا و  یلإ  طـبرلا  نمـضتی  یتعاـن  دوجو  عوضوملا و  وه  یـسفن  دوجوب  قـقحتی  هیدوـجولا -
لومحملا ال نوئـش  نم  یهف  تناک  نإف  اـهورکذ  یتلا  هیمکحلا  هبـسنلا  اـمأ  مکح و  لومحم و  عوضوم و  هقیقحلا  یف  هیـضقلا  ءازجأ 

نع ولخی  ـال  مـالک  اـموهفم  فـالتخالا  ادوجو و  داـحتالاب  متی  اـمنإ  لـمحلا  هیوهوهلا و  مهلوق  نأ  اـیناث  هیـضقلا و  نم  لقتـسم  ءزج 
لقف تئـش  نإ  هریغل و  دوـجولا  بسحب  داـحتالا  هسفن و  یف  دوـجولا  بـسحب  فـالتخالا  نـم  هناـیب  مدـقت  اـم  هـقیقح  اـم و  هحماـسم 
دحأ قلعتب  متی  امنإ  لمحلا  ناک  اـمل  هنأ  اـثلاث  تاذـلا و  کـلتل  افـصو  فصولا  نوک  یف  داـحتالا  فصولا و  تاذـلاب و  فـالتخالاب 
عونب هسفن  نیعب  یـشلا ء  مایق  مایقلا  نمف  مایقلا  قلعتلا و  اذـه  عونتب  لمحلا  عونت  مایقلا  نم  اوحن  هب  همایق  ایتعان و  اقلعت  رخآلاب  نیرمألا 

و هدوجو - للعب  یـشلا ء  مایق  مایقلا  نم  یلوأ و  لمح  کلذ  نم  دـقعنملا  لمحلا  ناسنإلا و  سفنب  ناسنإلا  ماـیقک  هیلقعلا  هیاـنعلا  نم 
هقیقرلا هقیقحلا و  لمح  کلذ  نم  ققحتملا - لمحلا  دوجولا و  یف  صقنلا  لامکلاب و  نیتفلتخم  نیتبترم  نیب  لصاحلا  مایقلا  هلمجلاـب 

اعئاش و ایعانص  المح  یمسی  کلذ  نم  لصاحلا  لمحلا  هیلقعلا و  هیانعلا  نم  عونب  هیلإ  لوؤی  ام  وأ  هضورعمب  ضرعلا  مایق  مایقلا  نم  و 
، نهذلا یف  الإ  ققحتت  اهنإف ال  قیدصتلا  یلع  هلمتـشملا  هیـضقلا  فالخب  ناهذألاب  صتخت  اهتقیقح ال  نم  رکذ  امب  هیوهوهلا  نأ  اعبار 

دم ط 
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نوک ینعمب  تاذـلاب  دوجولا  یف  امهنیب  داحتالا  ناک  ءاوس  ینهذـلا  وأ  یجراخلا  دوجولا  یف  نادـحتملا  هوجولا  نم  هجوب  ناریاغتملا 
دوجولا نإـف  ناـسنإ  دـیز  اـنلوقک  تاذـلاب  لـمحلا  نوکیف  تاذـلاب  رخـآلا  یلإ  دوجولا  کـلذ  بسنی  دوـجوب  ادوـجوم  اـمهنم  دـحاو 

ناک ءاوس  کلذـک  نوکی  ام ال  وه  ضرعلاب و  دوجولا  یف  امهنیب  داحتالا  ناک  وأ  ناـسنإلا  یلإ  بوسنم  هنیعب  وه  دـیز  یلإ  بوسنملا 
دوجو امهنیب  داحتالا  ههج  نإف  بتاک  ناسنإلا  انلوقک  ضرعلاب - دوجولا  کلذـب  ادوجوم  رخـآلا  تاذـلاب و  دوجوب  ادوجوم  امهدـحأ 
امهالک نوکی  لب  تاذـلاب  ادوجوم  امهنم  دـحاو  نوکی و ال  ـال  وأ  ضرعلاـب  لومحملا  یلإ  تاذـلاب و  عوضوملا  یلإ  بوسنم  دـحاو 

وه امهریغ و  یلإ  بوسنملا  دوجوملا  وه  امهنیب  داـحتالا  ههج  نإـف  كرحتم  بتاـکلا  اـنلوقک  ضرعلاـب  اـمهریغ  رمأ  دوجوب  ادوجوم 
.امهنع اجراخ  نوکی  دق  امهدحأ و  یف  نوکی  دق  نیفرطلا و  یف  نوکی  دق  وهوهلا  یف  داحتالا  ههج  نأ  تبثف  ناسنإلا 

: یلیصحت هیبنت 

یلإ همـسقنم  ریغ  عوضوملاب  ادحاو  نوکی  نأ  بجی  لاصتالاب  دحاولاف  هیقیقحلا  هدـحولا  ءاحنأ  نم  هیلاصتالا  هدـحولا  نأ  تملع  دـق 
هترثک تناک  لعفلاب  هتدحو  تناک  املک  نأل  و  یجیـس ء - ام  یلع  هوقلاب  اهدوجو  یتلا  هقیقحلا  ههباشتم  ءازجأ  یلإ  لب  هفلتخم  روص 

.مالکلا فئاخس  نم  روصلا  بسحب  اهفلاخت  نکمی  ینادحولا  لصتملا  ءازجأ  نأب   (1) لوقلاف هوقلاب 

یتلا هبلـصلا  راغـصلا  ماسجألا  لعل  هنأ  هبناج  نم  لمتحا  سیطارقمیذ  لوق  یلع  فیک و  اذـکب  الئاق  انه  نأ  ـال  اذـک  لاـمتحا  يأ  - 1
، هب لوقی  هسفن ال  سیطارقمیذ  نکل  لاصفنالا و  لاصتالا و  لوبق  یف  هیواسم  نوکی  یتح ال  عونلاـب  هفلتخم  ماـسجألا  يداـبم  اـهلعج 

هر س 
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نیب اهنیب و  يرادقملا و  دحاولا  لصتملا  ضاعبأ  نیب  لمحلا - هحـص   (1) وهوهلا ینعم  نم  تعـضو  امب  مزل  دقف  لوقی  نأ  لئاقل  نکل 
ههج عم  هاطاوم - لمحلل  ححـصم  دوجولا  یف  داحتالا  درجم  ذإ  هضعب  وأ  هلک  وأ  رخآلا  هفـصن  عارذـلا  نم  فصنلا  اذـه  لوقتف  لکلا 

.هیضرف وأ  هیمهو  هیرابتعا  هرثک 

ءزجلا هیئزج  دوجولا و  یف  نیدحتملا  موهفملا  ینعملا و  بسحب  نیریاغتملا  نیئیشلا  داحتا  لمحلا  یف  ربتعملا  نأب  هرات  هعفد  یف  لیقف 
نم یـش ء  نیعت  یلع  سیل  هیلاـصتالا  هیهاـملا  ههج  نم  وـه  ذإ  هیهاـملا  ثیح  نم  ـال  یـصخشلا  نیعتلا  ثـیح  نـم  لـصتملا  نـیعملا 

ورمع نب  دیز  کلوقک  هیصخشلا  تایصوصخلا  یف  لمحلا - ققحتی  ام  اریثک  نأب  عفدیف  ءزج  ریغ  هنم  ءزج  عازتنا  حلـصیل  تادادتمالا 
یـصاخلا فراعتلا  نکل  دوجولا  یف  داحتالا  وه  ناک  نإ  اقلطم و  لمحلا  نأب  نیققحملا  ضعب  هرکذ  امب  هرات  بتاکلا و  اذـه  دـیز  وأ 

هدحو ام و  هینینثا   (2) یـضتقی دوجولا و  یف  داحتالاب  داحتالا  قلطم  نیب  نم  هصخ  امک  عضولا  یف  فالتخالا  مدع  عم  کلذـب  هصخ 
.قدصی مل  هفرصلا  هرثکلا  وأ  ققحتی  مل  هفرصلا  هدحولا  تناک  ول  ذإ  ام 

قالطإ یف  سیل  مالکلا  نأب  ایناث  و  همکحلا - روط  بسانی  صیـصخت ال  اذـه  نأب  الوأ  هدـجم - زع  دـجامألا  ضعب  هلاطبإل  يدـصت  و 
نم مزل  امنإ  نایعألا  بسحب  هئزج  نیع  يرادـقملا  لصتملا  نوک  نأ  یف  لب  روطلا  اذـه  هیف  يرجی  یتح  مهفرع  بسحب  لمحلا  ظـفل 

داحتالا

لولعملا ال ذإ  فراعتملا  لمحلل  اطانم  دوجولا  یف  داحتالا  لعج  ول  اذک  فرعملل و  ایواسم  نوکی  نأ  دـب  فرعملا ال  نأ  مولعم  و  - 1
هر س  رهاظ ، وه  ساکعنالا و  ماهیإ  باب  نم  سیلف  هلعلا  نم  فلختی 

لمح کلذ ال  عم  امهوحن و  هسناجملا و  هلثامملا و  نم  داحتالا  قلطم  یف  نادوجوم  امه  خـلإ و  یـضتقی  لمحلا  نأ  لاحلا  يأ و  - 2
هر س  یفخی ، امک ال  لمحلا  قیقحت  عضوم  انهاه  سیل  ذإ  فطعلل  واولا  تسیل  اهیف و 
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(1) رهظف دوجولا  یف  داحتالا  یه  هیوهوهلا  دوجولا و  نیع  هیوهلا  ذإ  وه  وه  اـمهیف  لاـقی  نأ  کـلذ  نم  مزلتـسی  دوجولا و  یف  اـمهنیب 
ریغ هدـحولا  عاونأ  رئاس  نوک  یلع  لب  فراعتلا  وأ  ظفللا  بسحب  سیل  دوجولا  یف  داحتالاب  لـمحلا  لیـصحت  صیـصخت  نأ  اذـه  نم 
نأ تایتاذلا  یف  لمحلا  رایعم  نإ  هدقعلا  کف  یف  لاق  مث  هدحولا  ههج  بسحب  لب  دوجولا  تاذلا و  بسحب  لمحلا  حیحـصتل  هحلاص 

دوجو اهیلإ  بسنی  نأ  تایـضرعلا  یف  دوجوملا و  دـحاولا  رمـألا  ضاـعبأ  اـهنإ  ثیح  نم  ـال  تاذـلاب  اـهیلإ  یتاذـلا  يذ  دوجو  بسنی 
کلذ نکل  دحاولا  لصتملا  دوجو  نیعب  اهتیدوجوم  تناک  نإ  هیرادـقملا و  ءازجألا  هضاعبأ و  اهنإ  ثیح  نم  ال  ضرعلاب - ضورعملا 

نم لب  هلومحملا  عئابطلا  یف  امک  دـحاولا  کلذ  دوجو  نیع  اهدوجو  ناـک  نإ  قفتا  اهـسوءرب   (2) هدوجوم رومأ  اـهنإ  ثیح  نم  سیل 
.هماخفإ هماظعإ و  دیز  همالک  یهتنا  لمح  دوجولا و ال  بسحب  كانه  ریاغت  الف  دحاولا - دوجوملا  ضاعبأ  اهنإ  ثیح 

یه هیوهوهلا  دوجولا و  نیع  تناک  اـم  هیوهلا  نأـب  خـلإ  داـحتالا  قلطم  نیب  نم  هصخ  اـمک  لاـق  ثیح  نیققحملا  ضعبب  ضیرعت  - 1
وأ هیـسنجلا  وأ  هیعونلا  هیهاملا  هیئیـش  یه  اـهیف  داـحتالا  ههج  نـأل  لـمحلا - حـصی  ـال  اـهرئاظن  هلثاـمملا و  یفف  دوجولا  یف  داـحتالا 

ضعب نأ  يرعش  تیل  هیوهوهلا و  ححصت  اضیأ  هدوجوملا  هیهاملاب  دوجوم  یعیبطلا  یلکلا  لوقت  نأ  کل  دوجولا و  هیئیش  هیضرعلا ال 
نإف لعاجلا  یلإ  هبستنملا  هیهاملا  دوجولاب  دارأ  نإ  دوجولا و  نیع  هیوهلا  لوقی  نأ  هل  عسی  فیک  هیهاملا  هلاصأب  لوقی  ثیح  دجامألا 

هر س  صخشتلا ، بجوی  یلوقم ال  باستنالا 
دجوی مل  ضاـیبلا  یف  نوللا  نـأل  هیجراـخلا  طـئاسبلا  یف  ـال  هیجراـخلا  تاـبکرملا  یف  میقتـسم  اذـه  لوقأ  يرخأ  عضاوم  یف  يأ  - 2

الإ قلطملا  فیکلا  سوسحملا و  فیکلاک  ضایبلل  يرخألا  سانجألا  اذـک  و  رخآ - دوجوب  رـصبلا  رونل  قرفملا  هدـح و  یلع  دوجوب 
ءوضلا و عم  رـصبملا  فیکلا  رـصبلا و  رونل  ضباقلا  عم  نوللا  دوجوک  يرخأ  لوصف  عم  اهدوجو  اهـسوءرب  ساـنجألا  دوجوب  داری  نأ 

امک داوم  اهذخأ  نکی  مل  نإ  يرخألا و  طئاسبلا  سانجأ  یف  اذکه  یناسفنلا و  عم  قلطملا  فیکلا  قوذـملا و  عم  سوسحملا  فیکلا 
هعیبطل هنئابم  ناویحلا  هعیبط  نإف  اهتایهام  بسحب  اقلطم  هیدـحلا  ءازجألا  فالتخا  داری  نأ  یلوألا  هیجراخلا و  تابکرملا  ساـنجأ  یف 

اهیلإ هئزجتلا  دحلا و  یف  اهداحتال  هیرادقملا - ءازجألا  فالخب  لوصفلا  سانجألا و  یلإ  هئزجتلا  وه  هئزجتلا  قح  ناک  اذـهل  قطانلا و 
هر س  هینیعلا ، دح  نع  تزواجت  هیرادقملا  ءازجألا  نأ  رهظف  هئزجتلا  قح  تسیل 
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امهنیب هینیعلا  هبلغ  ببـسب  سیل  کلذ  نکل  امهنیب و  لمحلا  ققحت  نم  عنام  هنأ  هیف  قدصی  رخآ  یـشل ء  اءزج  یـشلا ء  نوک  نأ  هیف  و 
یف ربتعملا  نإف  هیف  هذوخأملا  هینادحولاب  هلخملا  هیریغ  هدایز  ههج  نم  لب  لمحلا  هحـص  یف  اهنم  ربتعملا  ردـقلا  میرح  نع  هزواجتملا 
نإف کلذ  نم  سکعلاب  رمألا  اـنهاه  راـبتعالا و  بسحب  ول  اـمهیف و  موهفملا  هینینثا  نیفرطلا و  یف  دوجولا  هدـحو  هیوهوهلا  لـمحلا و 

.لکلا دوجو  یلع  ءزجلا  دوجو  مدقتل  دوجولا  یف  هنیابملا  نابجوت  هیلکلا  هیئزجلا و 

امهو و نهذلا  یف  وأ  ارـسک  اعطق و  جراخلا  یف  ناک  ءاوس  هوجولا  نم  هجوب  مسقنی  مل  ام  ینادـحولا  لصتملا  نأ  لصحملا  باوجلاف 
یش ء ققحت  اذإ  رابتعالاب و  ول  رخآ و  یش ء  لمح  هیف  نکمی  الف  الـصأ  هیف  هریاغملا  ققحتی  مل  نیـضرعلا - فالتخا  بسحب  وأ  القع 

یف هنایب  کیلع  دری  امک  لبق  نم  تناک  یتلا  هیوهلا  مادـعإ  نیتلـصتملا و  نیتیوهلا  ثادـحإ  اهدافم  اهانعم و  یتلا  همـسقلا  ءاـحنأ  نم 
لمحلا رایعم  یه  یتلا  نیئیش  یلإ  بسنت  هدحاو  هیوه  كانه  نیأف  دوجولا  یف  هینینثالا  تضرع  هعضوم 

عنتمم نینثالا  داحتا  نأ  یف  ( 3  ) لصف

ناک ادوجوم  طقف  امهدحأ  ناک  نإ  ادحاو و  نینثا ال  اناک  نیدوجوم  اناک  نإ  داحتالا  دعب  امهنأل  هدحاو  اتاذ  نیتاذلا  هروریص  ینعمب 
الف ریداقتلا  یلع  ثلاث و  رمأل  اثودح  امهل و  الاوز  اذه  ناکل  ادوجوم  امهنم  یـش ء  نکی  مل  نإ  و  رخآلل - ءاقب  امهدحأل و  الاوز  اذه 

وأ ههباشتملا  هددـعتملا  ماسجألا  هروریـص  نم  يری  ام  نیئیـشلا - نیب  داـحتالا  زوج  نمل  هابتـشالا  ببـس  ضورفملا و  وه  اـمک  داـحتا 
يری ام  و  نیبجنکس - راصف  رکسلا  لخلا و  جزم  وأ  دحاو  ءانإ  یف  هایملا  عمج  اذإ  امک  ادحاو  امـسج  جازتمالا  وأ  لاصتالاب  هفلاختملا 

ادحاو ءاوه  نایلغلاب  ءاوهلا  ءاملا و  هروریص  نم  داسفلا  نوکلا و  بسحب 
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داحتا روصلا  هذه  نم  یش ء  یف  مزلی  مل  هنأ  ملعی  مل  هدحاو و  هیفیک  اذ  نیتیفیکب  فیکتملا  مسجلا  هروریص  نم  هلاحتـسالا  بسحب  و 
یف یـشلا ء  کلذ  هلزنم  یـشلا ء  هدامل  الیزنت  زوجتلا  باـب  نم  یفرعلا  قـالطإلا  هراـبعلا و  بسحب  لـب  هقیقحلا  بسحب  نیئیـشلا  نیب 
نم هیفوصلا  نع  لقن  اـم  اذـک  لاـعفلا و  لـقعلاب  اهلامکتـسا  نیح  سفنلا  داـحتا  نم  نیمدـقألا  ضعب  یلإ  بسن  اـم  ماـکحألا و  ضعب 

نیتیوهلا يدحإ  نالطب  جازتما و ال  وأ  یمرج  لاصتا  كانه  نأ  تاقرافملاب ال  قیلت  هیناحور   (1) هلاح هب  ینعیف  قحلاب  فراعلا  لاصتا 
هنایب قیلی  عضوم  یف  باتکلا  اذه  یف  فرعتس  يذلا  هجولا  یلع  لب 

هرثکلا هدحولا و  ماکحأ  ضعب  یف  ( 4  ) لصف

دارأ ددـعلا  نم  هدـحولا  لعج  نم  هلبقی و  هدـحولا ال  و  ماسقنالا - لبقی  مک   (2) ددعلا نأل  اهنم  فلأت  نإ  ددـعب و  تسیل  هدـحولا  نإ 
امب هدحولاب ال  الإ  هموقت  نکمی  ددـعلا ال  نأل  ددـعلل  أدـبم  یه  لب  ظفللا  یلإ  عجار  هنأل  هعم  عازن  الف  دـعلا  تحت  لخدـی  ام  ددـعلاب 

سیل هسمخ  هسمخب و  اهموقت  نإف  حجرم  ریغ  نم  حیجرتلا  مزل  تادحولا  ریغب  تموقت  ول  هرـشعلا  نإف  دادعألا  نم  ددـعلا  کلذ  نود 
مزلتسملا هیهاملا - ءازجأ  ررکت  مزل  الإ  نکمم و  ریغ  عیمجلاب  موقتلا  هثالث و  هعبسب و  اهموقت  نم  هعبرأ و ال  هتـسب و  اهموقت  نم  یلوأ 
كرتشملا ردقلا  رابتعاب  اهمیوقت  ذخأ  نإ  هادع و  امع  هب  ینغتـسیف  اهموقت  یف  فاک  اهنم  الک  نأل  هل  یتاذ  وه  امع  یـشلا ء  ءانغتـسال 

.تادحولا وه  اهنیب  كرتشملا  ردقلا  ذإ  دوصقملا  وه  امب  افارتعا  ناک  تایصوصخلا  رابتعاب  اهعیمج ال  نیب 

دادعألا نم  هنود  امع  هلفغلا  عم  ههنکب  ددع  لک  روصت  نکمی  هنأ  دهاوشلا  نم  و 

هر س  نینثالا ، داحتا  باب  نم  تسیل  نیفراعلا و  نیع  هرق  وه  يذلا  ءانفلا  یه  و  - 1
هل و تایتاذـلاک  یهف  موزلملا  تاذ  قاح  نم  هثعبنملا  هبیرقلا  مزاوللا  نم  ددـع  تحت  یتلا  دادـعألا  نأ  الإ  اذـکه  ناک  نإ  اذـه و  - 2

هر س  هبیرغلا ، مولعلا  ضعب  باسحلا و  لئاسم  نم  ریثک  ءانب  کلذ  یلع 
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اهلثم هدـحولا  یلإ  مضنا  اذإف  هررکتملا  هدـحولا  الإ  سیل  ددـعلا  نم  هبترم  لکل  موقملاـف  هتقیقح  یف  ـالخاد  اـهنم  یـش ء  نوکی  ـالف 
دحاو ال دحاو  دئازتب  یهانتت  عاونأ ال  لصحی  اذکه  هثالثلا و  تلصح  اهالثم  اهیلإ  مضنا  اذإ  ددعلا و  نم  عون  یه  هینینثالا و  تلـصح 

ددـعلا بتارم  نوک  امأ  رخآ و  عون  هقوف  نوکی  عون ال  یلإ  عاونـألا  یهتنی  ـالف  هیلع  دازی  ـال  دـح  یلإ  یهتنی  ـال  دـئازتلا  ذإ  هیاـهن  یلإ 
هیداعلا و نیابتلا و  كراشتلا و  هیقطنملا و  ممـصلا و  نم  فاصوألا  مزاوللاب و  اهفالتخالف  روهمجلا - دـنع  وه  امک  قئاقحلا  هفلاـختم 

انبهذ ام   (1) دیؤی امم  اذه  تاموزلملا و  فالتخا  یلع  لدی  مزاوللا  فالتخا  اهحابـشأ و  بعکتلا و  هیلاملا و  ریذحتلا و  هیدودـعملا و 
درجم نأ  امکف  بتارملا - نم  هبترم  یف  هقیقح  لک  عوقو  سفن  نم  أـشن  اـمنإ  اـهقئاقح  نیب  فـالتخالا  نأ  نم  دوجولا  باـب  یف  هیلإ 
اهدـعب وأ  اهلبق  بتارملا  نم  هریغ  یف  دـجون  صاوخ ال  اهمزلی  ذإ  هثالثلا - هقیقح  سفن  وه  هینینثالا  دـعب  هبترم  یف  اـعقاو  ددـعلا  نوک 
هبترملا کـلت  یف  عقاولا  دوجولا  ریغ  یف  دـجوت  ـال  ناـعم  همزلی  ناوکـألا  بتارم  نم  هبترم  یف  اـعقاو  دوـجولا  نوـک  درجم  کلذـکف 
یبجاولا دوجولا  ءازإب  هیددعلا  بتارملا  عیمج  یلع  همدقتملا  هضحملا  هدـحولا  قلطملا و  دوجولا  ءازإب  انلاثم  یف  طرـشب  هدـحولاف ال 

ءازإب ددـعلا  نم  هبترم  لـک  سفن  نم  هعزتنملا  هصاـخلا  تـالومحملا  اـضیأ و  هطـساو  عم  هطـساو و  ـالب  دوجو  لـک  أدـبم  وه  يذـلا 
نیب تواـفتلا  کلذـکف  قاـفتالا  هب  اـم  سفنب  دادـعألا  نیب  فـالتخالا  نأ  اـمک  دوـجولا و  نـم  هـبترم  لـک  عـم  هدـحتملا  تاـیهاملا 
یلإ ارظن  دادـعألا  نیب  یعونلا  فلاـختلاب  لوقلا  نکمی  هاـنررق  اـم  یلع  هیدوجوملا و  خنـس  یف  هقفاوتملا  اـهتایوه  سفنب  تادوـجولا 

تادوجولا سفن  نع  هعزتنملا  هفلاختملا  تایهاملا  ءازإب  یتلا  یه  و  اهتاوذب - اهتاوذ  سفن  نع  هعزتنملا  یناعملا  نیب  عقاولا  فلاختلا 
یف هرثکلا  هلقلا و  درجمب  الإ  سیل  اهتاوذ  نیب  توافتلا  نأ  یلإ  ارظن  یعونلا  اهفلاخت  مدعب  لوقلا  نکمی  و 

هر س  دیؤی ، امم  اهررکتب  الصاح  هنوک  هدحولاب و  الإ  موقتم  ریغ  ددعلا  نوک  يأ  - 1
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نوک امأ  یشلا ء و  کلذ  دارفأ  یف  یعونلا  فالتخالا  بجوی  یـش ء ال  یف  اهترثک  ءازجألا و  هلق  بسحب  توافتلا  درجم  تادحولا و 
هوقلا بسحب  فلاختلا  یعونلا و  فلاختلا  نیب  كرتشملا  ردـقلا  یلع  هتلالد  قحلاف  تاموزلملا - فالتخا  یلع  الیلد  مزاوللا  فالتخا 

هقیقحت رم  امک  صقنلا  لامکلا و  فعضلا و  و 

لباقتلا یف  ( 5  ) لصف

اهنیب و هکرتشم  ضراوع  امهنم  لکل  نأ  امک  هصوصخم  قحاول  هیتاذ و  اضارعأ  هرثکلا  هدـحولا و  نم  دـحاو  لکل  نأ  یلإ  انرـشأ  دـق 
نم نأ  امکف  لباقتلاک  رخآ  وحنب  اهلباقم  یلإ  مایقلاک و  وحنب  لحملا  یلإ  هفاضإلا  لولحلا و  كارتشالا و  (1) و  هدحولاک اهلباقم  نیب 

اهلباقمل ضرعی  هلباقمف  یناعملا  نم  ینعم  یف  كارتشالا - داحتالا و  قلطم  وه  معألا و  ینعملاب  هیوهوهلا  هدـحولل  هیتاذـلا  ضراوعلا 
امأ نیفیاضتملا  نیدضلا و  مدـعلا و  هکلملا و  باجیإلا و  بلـسلا و  لباقت  ینعأ  هعبرألا  هماسقأ  یلإ  مسقنملا  لباقتلا  اهنم  هیریغلاک و 

ریغلا هنیعب  وه  عونلا و  یف  ریغ  هنم  سنجلا و  یف  ریغ  هنم  هیریغلاف  هیریغلا  قالطإلا  یلع  هیوهوهلا  لباقم  نأ  وهف  لباقتلا  ینعم  لیصحت 
فلاخملا مساب  صتخا  تاذلا  ریغ  هفصب   (2) ریغلا نکل  یناعملا  هذه  یف  داحتالا  سایق  یلع  اذـکه  ضرعلاب و  ریغ  هنم  لصفلا و  یف 

اذک و 

درجم لولحلاب  دارملا  هدـحو و  هل  الإ و  هرثک  نم  ام  ذإ  اهلباقمل  اـمهوحن و  ملعلا و  دوجولاـک و  هدـحولا  سفنل  ضرعت  هدـحولاف  - 1
هر س  ضورعملل ، دوجولا  یف  هرخأتملا  ریغلا  ضراوعلا  نم  هدحولا - نأل  ایموهفم  اضورع  ول  ضورعلا و  لاصتالا و 

نیفالخلا نأل  فلاختلا  یلع  قدصی  هب و ال  حرص  امک  رخآلاب  یمسم  صخشتلا  یف  ریغلا  نأ  عم  لثامتلا  یلع  قدصی  هرهاظب  اذه  - 2
جراخ وأ  هؤزج  وأ  عوضوملا  تاذ  نیع  امإ  یناونعلا  فصولا  نأ  قطنملا  یف  ام  لـثم  هفـصلاب  دارملا  نأ  ههیجوت  تاذـلاب و  ناریاـغتم 

داوسلا و هیداوسک  مهدـنع  هیـسفنلا  هفـصلا  نالثملا و  امهف  هیـسفنلا  هفـصلا  یف  ناکراشتم  امإ  نانثالا  نوملکتملا  لوقی  ام  لثم  هنم و 
ریاغی یتلا  هیسفنلا  هفـصلاب  ریغلا  نأ  ینعملاف  اعمتجا  نإ  نافالخلا  دحاو و  لحم  یف  اعمتجی  مل  نإ  نادضلا  امهف  الإ  ناسنإلا و  هیناسنإ 

هر س  فلاخملا ، مساب  صتخا  هیتاذ  هریاغم  يرخألا  تاذلا 
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اضیأ هلثامملا  دوجولا و  یف  داحتالا  هنم  داری   (1) وهوهلا نأ  امک  ام  حالطصا  بسحب  رخآلا  مساب  صتخا  ددعلا  صخشتلا و  یف  ریغلا 
یـش ء تحـص  ام  هرثکلا  ول ال  ذإ  هرثکلا  ضراوع  نم  هقیقحلاب  اهنأل  اهرئاظن  هلکاشملا و  هسناجملا و  اذـک  هجوب و  هیریغلا  ماسقأ  نم 

هقیقح یف  ناکراشتملا  اـمه  نیلثملا  نـأل  لـثامتلا  یلإ  عجرت  عیمجلا  یف  داـحتالا  ههج  نإـف  یلوأ  هرثکلا  ضراوع  نم  امهدـعف  اـهنم 
یف امهکارتشا  رابتعاب  ناسناجتم  امهنکل  نیلثمب  اسیل  سرف  ناسنإ و  امه  ثیح  نم  سرفلا  ناسنإلاف و  کلذـک  امه  ثیح  نم  هدـحاو 

وه هقیقحلا و  ءزج  یف  لثامتلا  یلإ  عجری  سناجتلاف  هیعون - هدـحاو  هقیقح  یف  ناکرتشم  امهیف  ناـتدوجوملا  ناـتیناویحلا  هیناویحلا و 
نم اهب  فلتخا  امع  هدرجم  اهدادـعأ  تذـخأ  اذإ  هیـسنجلا  هعیبطلا  نأ  تملع  دـق  یـش ء و  طرـشب  هذـخأ ال  نیح  اسنج  نوکی  يذـلا 
یلإ عجرت  ههباـشملاف  یقیقحلا  ریغلا  دـحاولا  نم  رخـألا  فانـصألا  یف  لاـحلا  اذـک  هلثاـمتم و  اـهدارفأ  نوکیف  هیعون  نوکت  لوصفلا 

ینعملل هینهذلا  هدحولا  یلإ  عجرت  هلثامملا  یف  هدحولا  ههج  اذـکه و  مکلا و  یف  هلثامملا  یلإ  عجرت  هاواسملا  فیکلا و  یف  هلثامملا 
اهنإف هرثکلا  ههج  فالخب  هفیعـض  اهیف  هدـحولا  ههج  نوکیف  هیداـملا - یـشاوغلا  نع  اهدـیرجت  دـنع  تایـصخشلا  نم  عزتنملا  یلکلا 

یلعألا سنجلاب  اهریاغت  درجم  عنمی  یلعألا ال  سنجلاب  ناک  اذإ  هیداملا  ءایـشألا  نیب  ریاغتلا  ذإ  هیریغلا  نم  صخأ  لـباقتلا  هیجراـخ و 
یف عامتجالا  هعم   (2) لیحتسیف یلعألا  نود  سنج  یف  هقفتملا  عاونألا  بسحب  يذلا  ریاغتلا  امأ  هدحاو و  هدام  یف  اهعامتجا  زاوج  نع 

دحاو عوضوم 

حالطصا بسحب  رخآلاب  یمسی  صخشتلا  یف  ریغلا  اذکف  رخآ  حالطصا  بسحب  قلطملا  داحتالا  هنم  داری  حالطـصا و  بسحب  يأ  - 1
هر س  رخآ ، حالطصا  بسحب  لثملاب  ام و 

عاونألا نم  اریثک  نأ  روهظل  همئاد  هیلک  ال  هیلعف - هیئزج  هیـضقلا  نأ  يأ  هبوجو  عامتجالا ال  هلاحتـسا  عوقو  ناکمإ  هب  دارملا  لـعل  - 2
نم نیعون  اهنوکل  مهلوق  یلع  هروصلا  هیمسجلا و  لسعلا و  یف  هرفصلا  هوالحلاک و  اهعامتجا  لیحتسی  هدحاو ال  هلوقم  تحت  هعقاولا 

دم ط  رهوجلا ،
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لثامتلا و فلاختلا  دیقب  جرخف  هدـحاو  ههج  نم  دـحاو  نامز  یف  دـحاو  عوضوم  یف  نیفلاختم  نیئیـش  عامتجا  عانتما  وه   (1) لباقتلاف
هدـحو دـیقب  لخد  دـحاو و  لحم  یف  امهعامتجا  نکمی  امم  هرارحلا  ضایبلا و  نیب  يذـلا  ریاغتلا - لـحم  یف  عاـمتجالا  عاـنتما  دـیقب 

هدحو دـیقب  یمورلا و  ضایب  و  یـشبحلا - داوسک  دوجولا  یف  امهعامتجا  نکمی  امم  ضایبلا  داوسلا و  نیب  يذـلا  لباقتلا  لثم  لحملا 
لباقت نامزلا  هدحو  دیقب  لیق و  نیتهج  رابتعاب  دحاو  لحم  یف  امهعامتجا  نکمی  امم  هونبلا  هوبألا و  نیب  يذـلا  لباقتلا  لثم   (2) ههجلا
یفانی رهدـلا ال  فرظ  عقاولا و  قفأ  یف  عاـمتجالا  ذإ  رهدـلا  عقاولا و  یف  هیف  نیعمتجملا  دـحاو  عوضوم  یلع  نیبقاـعتملا  نیداـضتملا 
دییقتلا نأ  نم  لیق  امف  رخآ  وحن  نامزلاک و  رخآ  فرظ  بسحب  عامتجالا  یفانی  یناکملا ال  عامتجالا  مدـع  نأ  امک  ینامزلا  بقاـعتلا 

هدحوب

يرجم هیـضقلا  نتم  يرجی  يذـلا  باـجیإلا  لـباقت  لمـشی  یتح  یلقعلا  ضرفلا  بسحب  ول  هارجم و  يرجی  اـم  عوضوملاـب  دارملا  - 1
مزلم الف  لباقتلا  قیداصم  نم  نامزلا  هموح  نع  جراخلا  امأ  اینامز و  ناک  امیف  دـحاولا  ناـمزلاب  دـیقتلا  دارملا  اذـک  اـمهل و  عوضوملا 

نأ کلذ  حیـضوت  لباقتلا - رابتعا  یغل  عوضوملا  هدحوب  دییقتلا  ول ال  دحاوب و  بجاولا  سیل  دحاو و  بجاولا  وحن  نامزلاب - هدـییقتل 
هیریغ تاذـلاب و  هیریغ  یلإ  تفرع  امک  مسقنت  یـش ء - نع  یـش ء  هب  لصفنی  کفنی و  نیئیـش  نیب  هریاغم  هنونیب و  عون  یه  هیریغلا و 
هریاغم اهـسفنب  هیـضتقم  تاذلا  تناک  اذإ  تاذلا  یلإ  هدنتـسم  نوکت  امإ  هیریغلا  نأ  مولعملا  نم  لباقتلا و  یه  هیتاذـلا  هیریغلا  ریغلاب و 
درطیف ثلاث  یـش ء  عم  امهنم  لک  دـحوتی  نأب  الإ  کلذ  روصتی  ـال  دـحوت و  ریغ  نم  ارثکتی  یتح  اهـسفن  نع  ریغلل  هدراـط  يأ  اـهریغ 
يرجم يرجی  اـم  قـقحتف  اذـکه  و  عوـضوملا - یف  هکلملا  مدـعلا و  هیـضقلا و  یف  بلـسلا  باـجیإلاک و  ثلاـثلا  کـلذ  نـع  هلباـقم 

دم ط  همسر ، یف  ذخأ  هیرورضلا  هماکحأ  نم  لباقتلا  یف  عوضوملا 
اتـسیل اـمهنأل  هیف  نیتدوجوملا  هتونب  دـیز و  هوبأ  جارخـإل  ـال  نیتـقلطملا  هونبلا  هوبـألا و  لاـخدإل  ههجلا  هدـحوب  دـییقتلا  نأ  ملعا  - 2

تاذ یف  امهعامتجا  زاوج  عم  نافیاضتم  امهف  ناـتقلطملا  اـمأ  يرخـألا و  لـقعت  یلإ  ساـیقلاب  ـال  امهادـحإ  لـقعت  زاوجل  نیتفیاـضتم 
ناـتقلطملا لخدـیل  ههجلا  هدـحوب  دـییقتلا  نم  دـب  ـالف  دـیقملا  نمـض  یف  قلطملا  دوجو  هرورـض  اـنبا  اـبأ و  ناـک  اذإ  دـیزک  هدـحاو 

هتوبأ نإف  نیتفلتخم  نیتهج  نم  امهعامتجا  نکل  دـحاو  عوضوم  یف  اعمتجا  نإ  اـمهنإف و  فیرعتلا  یف  هدـحاو  تاذ  یف  ناـتدوجوملا 
فیرشلا هرس  سدق  نتاملا  نم  هیبأ ، یلإ  سایقلاب  هتونب  هنبا و  یلإ  سایقلاب 
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نامزلا و نجس  نم  همهوک  همهف  قتری  مل  هب  لئاقلا  ناک  حیحص و  ریغ  دحاو  نامز  یف  الإ  نوکی  عامتجالا ال  نأل  كردتـسم  نامزلا 
یف ناذللا  هغیـص  نأل  لباقتلا  موهفم  فیرعت  یلإ  نیلباقتملا  موهفمل  بتکلا  یف  روهـشملا  فیرعتلا  نع  انلدع  امنإ  ناثدـحلا و  هیواه 

هکلملا و مدعلا و  تاذ و  امهل  امب  رعـشی  هدحاو  ههج  نم  هدحاو  هلاح  یف  دحاو  یـش ء  یف  ناعمتجی  ناذللا ال  امه  نالباقتملا  مهلوق 
بولـسلا و ینهذـلا و  روصتلا  بسحب  ذوخأم  ظافلألا  هذـه  لثم  ینعم  نأـب  راذـتعالا  نکمأ  نإ  اـمهل و  تاذ  ـال  بلـسلا  باـجیإلا و 
یـش ء یلع  ناقدصی  ناذللا ال  ناروصتملا  امه  نیلباقتملا  نأ  فیرعتلا  اذه  ینعم  نوکیف  رمأ  ینهذـلا  موهفملا  بسحب  اهلک  مادـعألا 

.هدحاو ههج  نم  هدحاو  هلاح  یف  دحاو 

لباق یلإ  اهتبـسن  هیف  ربتعا  نإ  لوألا  وأ ال و  رخآلل  امدـع  امهدـحأ  نوکی  نأ  امإ  نیلباقتملا  نأ  ماسقأ  هعبرأ  لباقتلا  نوک  هجو  اـمأ  و 
یلإ سایقلاب  الإ  امهنم  لک  لقعی  مل  نإ  یناثلا  باجیإ و  بلسف و  هبسنلا  کلت  هیف  ربتعی  مل  نإ  هکلم و  مدعف و  مدعلا  هیلإ  فیضأ  امل 

.ناداضتم امهف  الإ  نافیاضتملا و  امهف  رخآلا 

امهف رخآلا  یلإ  ساـیقلاب  اـمهنم  لـک  لـقعت  نوکی  نأ  اـمإ  لوـألا  یلع  ـال و  وأ  ناـیدوجو  اـمإ  اـمهنأل  رـصحلا  هجو  یف  لاـقی  دـق  و 
- يدوجولل لباق  لحم  یمدعلا  یف  ربتعی  نأ  امإف  ایمدع  رخآلا  ایدوجو و  امهدحأ  نوکی  یناثلا  یلع  ناداضتم و  امهف  وأ ال  نافیاضتم 

.باجیإلا بلسلا و  امهف  وأ ال  هکلملا  مدعلا و  امهف 

نأ نم  هب  باجی  ام  باجیإلا و  بلسلاب و  نیلباقتملا  یمعاللا - یمعلاک و  نییمدع  امهنوک  زاوجبف  الوأ  امأ  ضارتعالا   (1) هیلع دری  و 
ءافتنا بلـس  لقعت  هعافتنا و  یلع  فقوتی  رـصبلا ال  لقعت  نأل  دـساف  وهف  هکلملا  مدـعلاب و  اـمهنیب  لـباقتلاف  رـصبلا  وه  هنیعب  یمعـاللا 

طلغلا اقدص و  نیمزالتم   (2) اناک نإ  اموهفم و  نادحتی  الف  اعطق  هیلع  فقوتم  رصبلا 

قصلأ یناثلاب  لب  امهیلع  دری  یناثلا  ضارتعالا  نکل  رخآلل  مدع  امهدحأ  نأ  قدصی  ذإ  لوألا  یلع  یناثلا ال  طبضلا  هجو  یلع  يأ  - 1
هر س  یفخی ، امک ال 

دق عوضوملا و  دوجو  یضتقی  بلسلا ال  ذإ  تحبلا - مودعملا  یلع  قدصی  رـصبلا  ءافتنا  بلـس  نأل  اضیأ  قدصلا  یف  مزالت  لب ال  - 2
هر س  کلذ ، وحن  نییواستملا و  یضیقن  یف  اذه  ریظن  رم 
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.ضرعلاب ام  تاذلاب و  ام  نیب  قرفلا  مدع  نم  شان 

مدعلا و یف  الخاد  سیل  هنع و  اهل  همزاللا  هتنوخس  ءافتنا  عم  مسجل  هکرحلا  دوجوک  موزلملا  دوجو  لباقی  مزاللا  مدع  نأبف  ایناث  امأ  و 
.يدوجولل امدع  امهنم  یمدعلا  نوکی  نأ  امهیف  ربتعملا  ذإ  باجیإلا  بلسلا و  یف  هکلملا و ال 

اهئافتنا هنوخسلا و  نیب  وه  امنإ  روکذملا  لاثملا  یف  تاذلاب  الوأ و  لباقتلا  نإف  ضرعلاب  ام  تاذلاب و  ام  نیب  قرفلاب  باوجلا  نکمی  و 
.ضرعلاب اهل  الباقم  راص  هکرحلا  ءافتنال  امزلتسم  اهؤافتنا  ناک  امل  نکل 

مزلتسی ام  وأ   (1) هعفر امإ  یشلا ء  یفانم  نأل  باجیإلا  بلـسلا و  هباب  یف  اهدشأ  کیکـشتلاب و  هماسقأ  یلع  لباقتلا  هیلوقم  نأ  ملعا  و 
مکحی کلذـل  امهیتاذـل و  یه  امنإ  هعم  یـشلا ء  عفر  هافانم  نأ  کش  یـشلا ء و ال  کلذ  عم  عامتجالا  نکمم  امهادـع  ام  نـأل  هعفر 

هل یشلا ء  عفر  مزلتـسم  هافانم  امأ  الامجإ و  الیـصفت و  امهادع  امع  رظنلا  عطق  عم  امهتظحالم  درجمب  فقوت  الب  امهنیب  هافانملاب  لقعلا 
امأ بلـسلا و  باجیإلا و  نیب  یه  امنإ  هیتاذـلا  هافانملاف  هیعبتلا  لیبس  یلع  لب  هتاذـل  هتافانم ال  نوکیف  عفرلا - یلع  هلامتـشال  یه  امنإف 

.لیق اذکه  يوقأ  دشأ و  امهنیب  لباقتلا  نوکیف  امهتافانمل  هعبات  نوکتف  امهاوس  امیف 

مزلی یفانملا  ینعم  یف  رکذ  يذلا  هجولا  یلع  تاذلاب  یفانتلا  ذإ   (2) ثحب هیف  و 

هدم ط  تاذلاب ، ضرعلاب ال  بلسلا  باجیإلا و  دروم  ریغ  یف  لباقتلا  نوک  بجوی  هتیمامت  ریدقت  یلع  بیرقتلا  اذه  - 1
هیلع دروأ  مـالکلا  هیلع  ینب  و  بلـسلا - یفنلا و  فداری  اـم  هعفر  یـش ء  لـک  ضیقن  مهلوـق  یف  عـفرلا  نم  مهف  لـئاقلا  ناـک  اـمل  - 2
نأب باجأ  مث  باجیإلا  نود  باجیإلا  عفری  يذـلا  هنأل  بلـسلا  وه  نیفرطلا و  دـحأ  نم  ضقانتلا  لباقت  نوک  همزـال  نأ  هر  فنـصملا 

بلـسلا و یلع  فیرعتلا  قدصی  یتح  هب  لوعفملا  وأ  لعافلا  ینعمب  هذخأ  نکمملا  قلطملا  يردـصملا  ینعملا  عفرلاب  داری  نأ  یلوألا 
یف ققحتم  وه  یتاذـلا و  درطلا  عفرلاب  داری  نأ  یلوألا  اذـه و  بلـسلاب  عوفرم  باجیإلا  باجیإلل و  عفار  بلـسلا  نأل  اعیمج  باجیإلا 

هدم ط  ضیقنلا ، یفرط  الک 
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بلسلاک رخآلا  فرطلل  روکذملا  ینعملاب  ایفانم  ناک  نإ  باجیإلا و  بلسلا و  یف  نیفرطلا  دحأ  نإف  الـصأ  نیئیـشلا  نیب  ققحتی  نأ ال 
(2) مزلتسملا بلسلا  بلس  هل  تاذلاب  یفانملا  لب  تاذلاب   (1) هلباقمل ایفانم  نوکی  باجیإلا ال  وه  يذـلا  رخآلا  فرطلا  نکل  باجیإلل 
(5) لعافلا ینعمب  هذخأ  نکمی  يذلا   (4) قلطملا هجولا  یلع  يردصملا  ینعملا  بلـسلا  وأ  عفرلا  نم  داری  نأ   (3) یلوألا باجیإلل و 

لوعفملا وأ 

اهنم لک  ماکحأ  لباقتلا و  فانصأ  نایب  یف  ( 6  ) لصف

- باجیإلا بلسلا و  بسحب  نوکی  ام  لباقتلا  هلمج  نمف 

هراشا

اقدـص و نیلباقتملا  عامتجا  عانتما  همزلی  نییقطنملا و  حالطـصا  یف  ضقاـنتلا  وه  هیـضقلا و  هموهفم  یف  ربتعی  اـم  یلع  قلطی  دـق  وه  و 
هـسفن یف  هعفر  (7) و  موهفم نیب  امک  تادرفملا  نیب  ام  یلع  قلطی  دـق  ضیبأـب و  دـیز  سیل  (6) و  ضیبأ دیزک  رمألا  سفن  یف  ابذـک 

ضایباللا ضایبلاک و 

هر ه  هل ، عوفرم  لب  هل  اعفر  سیل  هنأل  - 1
هر ه  ناسنإلل ، مزلتسملا  ناسنإاللا  عفر  هضیقن  لب  ناسنإلا  وه  سیل  ناسنإاللا  ضیقن  نإف  - 2

نأ وه  دحاولا و  الإ  هنع  ردصی  دحاولا ال  نأ  نایبل  دـهمی  ثیح  تایبوبرلا  نف  یف  هرکذیـس  ام  وه  امنإ  انهاه  هرکذ  يذـلا  یلوألا  - 3
هر ن  هقادصم ، هتقیقح و  وأ  هموهفم  نوکی  نأ  نم  معأ  عفرلا 

هیدماحلا و ینعی  لعافلل  ینبملا  نیب  كرتشملا  ردقلا  وه  ردصملا  نم  دارملا  نأ  دـمحلا هللا  یف  هیبرعلا  لهأ  ضعب  لوق  ریظن  اذـه  - 4
لک کلذـکف  هلالظ  لضاوفلا  لـئاضفلا و  لـک  نـأل  هباـنج  یلإ  عجرت  هیدومحم  لـک  نأ  اـمک  ذإ  هیدومحملا  ینعی  لوعفملل  ینبملا 

هر س  هتوق ، هلوحب و  اضیأ  هیدماح 
هر ه  هعوفرم ، وأ  هعفر  هضیقن  لاقی  نأب  - 5

هر س  هیضق ، نوکی  الف  هتیضیبأ  دیز و ال  هیضیبأ  يأ  - 6
موهفم لابق  موهفم  ققحت  همزال  ناـک  طـقف  موهفم  هنأ  اـمب  همـض  ضورفملا  موهفملا  یلإ  یفنلا  عفرلا و  مض  نم  دارملا  ناـک  نإ  - 7

میهافملا ال نیب  يذـلا  بالـسنالا  لازعنالا و  وه  هریغ و  موهفم  موهفم و  لک  نیب  يذـلا  دـعبلا  وه  امهنیب  لصاحلا  دـعبلا  ناک  رخآ و 
هنإ ثیح  نم  موهفملا  وه  هیلإ  مضنملا  نوک  همزال  ناک  دوجولا  نالطب  نع  كاح  وه  اـمب  همـض  دارملا  ناـک  نإ  کـلذ و  نم  دـیزأ 

یـش ء یلإ  باستنالا  بسحب  ضقانتلا  عوقو  نم  هرکذ  امیف  لوقلا  هلثم  ایاضقلا و  یف  ضقاـنتلا  یلإ  رمـألا  عجر  دوجولا و  نع  كاـح 
نیب حـئاللا  ضقانتلا  نإـف  اـیاضقلا  نیب  اـمب  ضقاـنتلا  لـباقت  صاـصتخا  یلإ  يدؤی  یفـسلفلا  رظنلا  نأ  رهظی  اـنه  نم  لـمحلاب و  رخآ 
وهف هدروم  یف  هبلاسلا  هبجوملا و  نیتیـضقلا  نع  ضغلا  عم  متی  ـال  دـیز  ماـیق  مدـع  دـیز و  ماـیق  ناـسنإاللا و  ناـسنإلاک و  تادرفملا 

قدـصی نأ  امإ  باجیإلا و  قدـصی  نأ  امإ  لئاوألا  لوأب  هامـسملا  هیقیقحلا  هلـصفنملا  هیـضقلا  یه  بلـسلا و  باجیإلا و  نیب  تاذـلاب 
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هملک دافم  هیلإ  مض  هسفن و  یف  ربتعا  اذإ  موهفم  لک  نإف  ضیبأ  دیز ال  ضیبأ و  دیزک  لمحلاب  رخآ  یـش ء  یلإ  باستنالا  بسحب  وأ 
یـش ء یلع  لمح  اذإ  یـش ء و  یلع  قدـص  وأ ال  قدـص  امهنم  یـش ء  یف  ربتعی  ـال  هنع و  دـعبلا  هیاـغ  یف  رخآ  موهفم  لـصح  یفنلا 

امهعافترا زاوجل  ابذک  اقدص ال  نایفانتی  امنإ  و  لومحملا - بلس  باجیإ  هل  هبلـس  تابثإ  الیـصحت و  هل  هتابثإ  ناک  اقاقتـشا  وأ  هاطاوم 
هیـسرفلاک و طیـسبف  قدـصلا  لمتحی  مل  نإ  بلـسلا  باجیإلاب و  نیلباقتملا  نأ  ءافـشلا  یف   (1) خیـشلا لاق  اذل  عوضوملا و  مدع  دـنع 

دحاو نامز  یف   (2) دحاو عوضوم  یلع  نیینعملا  نیذـه  قالطإ  نإف  سرفب  سیل  دـیز  سرف و  دـیز  انلوقک  بکرمف  الإ  هیـسرفاللا و 
بلـس بلـسلا  ینعم  هریغل و  هدوجو  وأ  هسفن  یف  هدوجو  رابتعاب  ناک  ءاوس  ناک  ینعم  يأ  دوجو  باجیإلا  ینعم  اـضیأ  لاـق  لاـحم و 

فرعملا ضقاـنتلا  نم  معأ  لـباقتلا  نأ  رکذ  اـمم  ملع  دـقف  یهتنا  هریغل  ادوجو  ـال  وأ  هسفن  یف  ادوجو  ـال  ناـک  ءاوـس  ناـک  ینعم  يأ 
لباقتلا سفن  وه  ضقانتلا  نإ  لاق  نم  اهـس  دـقف  ضقانتلا  نود  تادرفملا  یف  هققحتل  اذـک  اذـک و  ابلـس  اـباجیإ و  نیتیـضق  فـالتخاب 

بلسلا لباقت  نأ  دیرجتلا  هرابع  یف   (3) عقو ام  اذک  یبلسلا و  یباجیإلا و 

هر س  اذک ، لاق  تادرفملا  یف  ایاضقلا  یف  نوکی  لباقتلا  اذه  نأ  لجأل  يأ  - 1
هر س  امهل ، لحم  عوضوم و ال  قدصلا و ال  بسحب  امهعامتجا  مدع  نأ  یتأیس  ذإ  لاحم  دحاو  دروم  یف  امهقدص  يأ  - 2

بلسلا یعوضوم  نأل  یجراخلا  دوجولا  یلإ  عجار  ریغ  لباقتلا  اذه  نأ  قراوشلا  یف  امک  هرس  سدق  یـسوطلا  ققحملا  دارم  لوقأ  - 3
هظوفلملا و هیـضقلا  یف  امک  ظفللا  یف  وأ  هلوقعملا  هیـضقلا  یف  امک  سفنلا  یف  الإ  اـمهل  ققحت  ـال  ناتبـسن  ضقاـنتلا  یف  باـجیإلا  و 

هلوق یف  کلذب  فرتعا  هرس  سدق  هنأ  بئاجعلا  نم  هبسنلا و  بلس  هیبلـسلا  هبـسنلا  لب  هبـسن  یف  هبـسن  ناکف  هبـسن  اضیأ  هسفن  لباقتلا 
هرس سدق  فنـصملا  لعل  اذه و  الإ  دری  مل  هرـس  سدق  ققحملا  خلإ و  زاجم  ظفللا  وأ  نهذلا  یف  ققحتی  امنإ  امهلباقت  نأ  رطـسأ  دعب 

سیل ضرعلاـب و  یـش ء  يأ  یف  تاذـلاب و  یـش ء  يأ  یف  هنأ  یلعاـفلا و  هعجرم  لـباقتلا و  اذـه  إـشنم  ناـیب  ددـصب  قـقحملا  نأ  نظ 
هر س  یلباقلا ، هعجرم  نایب  هعوضوم و  نییعت  ددصب  وه  لب  کلذک 
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امهعوضوم رابتعاب  ناتیـضق و ال  امهنإ  ثیح  نم  سیل  نیتیـضقلا  لباقت  فیک و  باوصب  سیل  دـقعلا  لوقلا و  یلإ  عجار  باـجیإلا  و 
ایاضقلا یف  تابثإلا و  یفنلا و  سفن  نیب  نوکی  امنإ  هقیقحلاب  لـباقتلاف  دـحاو  یـش ء  یلإ  فاـضملا  بلـسلا  باـجیإلا و  راـبتعاب  لـب 

نایلقع نارمأ  امه  عوقواللا و  عوقولا و  كاردإ  بلسلا  باجیإلا و  نم  داری  هحورش و  ضعب  یف  امک  فلکتی  نأ  الإ  مهللا  ضرعلاب -
نم لک  ناک  هرابعب  امهنع  ربع  اذإ  اداقتعا و  يأ  ادقع  امهنم  لک  ناک  لقعلا  یف  الصح  اذإف  هیلقع  اضیأ  یه  یتلا  هبسنلا  یلع  نادراو 

ام عفدـنا  ضرعلاب  ایاضقلا  نیب  تابثإلا و  یفنلا و  سفن  نیب  وه  امنإ  ایاضقلا  یف  تاذـلاب  لباقتلا  نأ  نم  هانققح  امب  مث  الوق  نیترابعلا 
ذإ هیرهوجلا  روصلا  نیب  داضت  نأب ال  اوحرـص  لحملا و  لدب  عوضوملا  یف  عامتجالا  مدع  لباقتلا  موهفم  یف  اوربتعا  مهـضعب  نإ  لیق 

اقلطم لحملا  نورخآلا  ربتعا  موقتلا و  یف  اهیلإ  هجاتحملا  هداملا  یه  روصلا  لحم  لاحلا و  نع  ینغتـسملا  لحملا  هنأل  اهل  عوضوم  ـال 
نأ ـالحم  وأ  اـعوضوم  بلـسلا  باـجیإلا و  دروم  نوک  یف  نیقیرفلا  فـالتخا  نم  ملعف  هیرـصنعلا  هیعونلا  روصلا  نیب  داـضتلا  اوتبثأـف 
یف يرجی  ام  لباقتلا  نم  نأ  مولعم  قدصلا و  بسحب  لولحلا ال  بسحب  عامتجالا  مدع  لباقتلا  یف  ذوخأملا  عامتجالا  مدع  نم  دارملا 

ناسنإب سیل  ناویحلا  ضعب  انلوقل  ضیقن  ناسنإ  ناویح  لک  انلوق  نإف   (1) داضتلا ضقانتلاک و  ایاضقلا 

فرع و فیرعت  يأب  اهیلع  هفیرعت  قدـص  مدـع  حوضول  قطنملا  یف  هلومعملا  تاحماسملا  یلع  ینبم  ایاضقلا  یف  داضتلا  ناـیرج  - 1
دم ط  هیمستلا ، دح  زواجتی  نیتیلکلا ال  هبلاسلا  هبجوملا و  یلع  نیداضتملا  قالطإ  نأ  یلع  دهاش  قدصأ  خیشلا  هرکذ  يذلا 
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ضقانتلاب هلباقم  بجوملا  یلکلا  لباقی  بلاسلا  یلکلا  سیل  ءافشلا  یف  خیـشلا  لاق  ام  یلع  ناسنإب  ناویحلا  نم  یـش ء  انوقل ال  دض  و 
الصأ اقدص  ناعمتجی  امم ال  نالباقتملا  ناک  اذإ  اداضت  هلباقملا  هذه  مسنلف  يرخأ  هلباقم  هلومحمل  بلاس  وه  ثیح  نم  لباقم  وه  لب 

هیف و لولحلا  بسحب  یـش ء  یلع  اهدورو  رابتعا  روصتی  اـیاضقلا ال  نأ  عم  یهتنا  رومـألا  یف  دادـضألاک  ابذـک  ناـعمتجی  دـق  نکل  و 
امإ نیداضتملا  بقاعت  هیف  ربتعا  ثیح  داضتلا  باب  یف  مهنم  عقو  امنإ  هلقن  يذـلا  فالتخالا  ذإ  طلخ  نع  ولخی  ـال  لـئاقلا  اذـه  مـالک 
ءاوس دحاو  یـش ء  یف  ناعمتجی  ثیحب ال  نیرمألا  نوکب  فورعملا - لباقتلا  قلطم  موهفم  یف  دحاو ال  لحم  وأ  دـحاو  عوضوم  یلع 
قلطم یف  مهنیب  روکذـملا  فـالتخا  ناـک  ول  فیک و  قدـصلا  لـمحلا و  بسحب  وأ  ققحتلا  دوجولا و  بسحب  عاـمتجالا  مدـع  ناـک 

.دساف کلذ  لحم و  اذ  سرفلا  نوک  مدعل  هرکذ  يذلا  نایبلا  لثمب  سرفاللا  سرفلا و  نیب  لباقتلا  یفن  هنم  مزل  لباقتلا 

- بلسلا باجیإلا و  ماکحأ  نم  و 

دحأ و  اهیبستنم - عرف  ققحتلا  یف  هبـسنلا  هبـسن و  لباقتلا  نـأل  جراـخلا  نود  ازاـجم  ظـفللا - وأ  نهذـلا  یف  ققحتی  اـمنإ  اـمهلباقت  نأ 
مدـع امأ  هفرـص و  هیلقع  امهنیب  هبـسنلاف  هیظفل  تارابع  اـهل  هیلقع  تاراـبتعا  بولـسلا  بلـس و  لـباقتلا  نم  مسقلا  اذـه  یف  نیبستنملا 

يرابتعالا ققحتلا  نم  ردقلا  اذه  و  مدـعلا - اذـه  لباقمب  سبلتلا  هیلباق  هل  دوجوم  رمأ  مدـع  هنأ  رابتعاب  ققحتلا  نم  ام  ظح  هلف  هکلملا 
یف هققحتم  رومأ  نم  هعزتنم  اهنوک  یه  هبـسنلا  هبترم  دوجولا و  نم  هبترم  یـش ء  لکل  نإف  جراـخلا  بسحب  هبـسنلا  ققحت  یف  فاـک 

.تایضرعلا نم  هباتکلا  یشملا و  تایتاذلا و  نم  هیناویحلا  هیناسنإلاک و  ققحتلا  نم  ناک  وحن  يأ  جراخلا 

عقاولا یف  امهنع  عوضوملا  ولخ  مدع  امهماکحأ  نم  و 

هبترم لک  یف  ال 
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امودعم و وأ  ادوجوم  هنوک  نع  رخآلا  دوجو  هبترم  یف  اهنم  لک  ولخی   (1) هیتاذ هقالع  اهنیب  تسیل  یتلا  ءایشألا  نإف  عقاولا  بتارم  نم 
.تملع امک  یه  یه  ثیح  نم  تایهاملا  هبترم  یف  تایضرعلا  اذک 

هروهشم تادحو  نامثب  طورشم  ایاضقلا  یف  هققحت  نأ  اضیأ  لباقتلا  اذه  ماکحأ  نم  و 

قدصیف فراعتملا  لمحلاب  هسفن  یلع  بذـکی  دـق  تاموهفملا - ضعب  نأل  هیعیبطلا  ایاضقلا  یف  لمحلا  هدـحو  یه  هدـحو  هدایز  عم 
یف فالتخالاب  طورـشم  تاروصحملا  یف  یتاذـلا و  یلوألا  لمحلاب  تاموهفملا  رئاـسک  هسفن - یلع  قدـصی  دـق  هنأ  عم  هیلع  هضیقن 

نیتضقانتم و اتسیل  امهنأ  ملعف  ناسنإب  ناویحلا  نم  یـش ء  ناسنإ و ال  ناویح  لک  انلوقک  تادحولا  ققحت  عم  نیتیلکلا  بذکل  هیمکلا 
سیل و  ناسنإ - ناویحلا  ضعب  انلوقک  کلذـک  نیتیئزج  قدـص  اعم و  نیدـضلا  بذـک  عنمی  داضتلا ال  رم و  امک  نیتداضتم  اتناک  نإ 

نیتنکمملا و قدـصل  ضقاـنتلا  ققحتی  مل  ـالإ  و  ررقملا - هجولا  یلع  فـالتخالاب  طورـشم  تاـهجوملا  یف  ناـسنإب و  ناویحلا  ضعب 
هب و نیلباقتملا  نیب  هطـساولا  هلاحتـسا  لباقتلا  اذه   (2) هیـصاخ نم  طئارـشلا و  یقاب  ققحت  عم  ناکمإلا  هدام  یف  نیتیرورـضلا  بذـک 

یلع قدصی  لباقتلا و ال  ماسقأ  رئاس  یفرط  نع  ولخی  دق  هیـسرف و  هیـسرف و ال  نع  یـش ء  ولخی  الف  ابذـک  اقدـص و  امهعامتجا  عانتما 
باجیإلا بلسلا و  الإ  نیلباقتملا  یفرط  نم  یش ء  مودعملا 

فیاضتلا لباقت  لباقتلا  هلمج  نم  و 

هراشا

دحاو یش ء  یلع  ناقدصی  (3) ال  امهنإف هونبلا  هوبألاک و  رخآلا  یلإ  هبسنلاب  امهنم  لک  لقعی  نایدوجو  امه  نافیاضتملا  و 

هبترم یف  امهدحأ  سیل  هدوجوم و  هیتاذلا  هقالعلا  نیفیاضتملا  نیب  اذک  اهمزال و  هیهاملا و  نیب  ذإ  فیـصوتلاب  هینایبلا ال  هفاضإلاب  - 1
هر س  رخآلا ، تاذ 

ولخلا مدع  رکذ  نإف  هقیقحلا  یف  رارکت  نکل ال  امهنع و  عوضوملا  ولخلا  مدـع  امهماکحأ  نم  هلوق و  عم  رارکت  هرهاظ  نم  یئارتی  - 2
هیلاخ هبترملا  تناک  عقاولا  یف  یـش ء  امهنع  ولخی  نیذـللا ال  باجیإلا  بلـسلا و  نأ  هبترملا و  یف  ولخلا  رکذـل  ادـیهمت  ناـک  كاـنه 

هر س  اضیأ ، قدصلا  بسحب  عامتجالا  مدع  انهاه  ذخأ  دق  اضیأ  امهنع و 
فقوتلا بجوی  رخآلا  یلإ  هبـسنلاب  الوقعم  امهتیهامب  يأ  نیدوجوملا  نم  لک  نوک  ضرف  نإـف  هیف  هیرم  ـال  يذـلا  قحلا  وه  اذـه  - 3

ههج نم  دـحاولا  یـشلا ء  یف  هققحتل  ینعم  تاذـلاب و ال  هیریغ  لباقتلا  نأ  یلع  دـحاولا  یـشلا ء  یف  هققحتل  ینعم  امهنیب و ال  یعملا 
امهوحن هیلوقعملا و  هیلقاعلاک و  هتاذب  نیفئاضتملا  عامتجا  نع  یبأی  فیاضتلا ال  نأب  رعشی  ام  فنصملا  مالک  نم  دراوم  یف  هدحاو و 

دم ط  هلحم ، یف  کیفاوتس  همتت  مالکلل  هفالخ و  قحلا  اذه و  هیلولعملا  هیلعلاک و  جراخ  نم  ببسل  عنتمی  امیف  عنتمی  عامتجالا  لب 
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يرخألا عم  الإ  لقعت  امهادحإ ال  هدحاو و  ههج  نم 

: هیبنت مهو و 

نوکی نأ  نم  معأ  فیاضتلا  نأ  لاحلا  داضتلل و  امیـسق  لباقتلا و  نم  امـسق  فیاضتلا  لعجی  فیک  لوقتف  رمـألا  کـیلع  هبتـشا  اـمبر 
.اضیأ هل  امیسق  همسقل و  امسق  یشلا ء  نوک  مزلیف  امهل  اسنج  نوکی  لب  کلذ  ریغ  وأ  الثامت  وأ  اداضت  وأ  الباقت 

ضورعم نوک  یفانی  اذه ال  امهماسقأل و  نیـضراعلا   (1) داضتلا لباقتلا و  یموهفم  نم  معأ  فیاضتلا  موهفم  نأب  هنع  باـجی  اـمبر  و 
- دارفـألا یلع  قدـصلا  ثیح  نم  نکل  فاـضملا  تحت  جردـنم  اـمهنم  لـک  موـهفمف  هل  اـنیابم  داـضتلا  ضورعم  هنم و  مـعأ  لـباقتلا 

.هافانم الف  هل  نئابم  رخآلا  هنم و  معأ  امهدحأ 

یلع هنم  صخأ  لـباقتلا  نم  هصحل  ضورعم  هنإ  ثیح  نم  لـباقتلا و  موـهفم  نم  معأ  وـه  ثیح  نم  فیاـضتلا  موـهفم  رخآ  هجوـب  و 
.هنم صخأ  سنجلا  موهفمل  ضورعم  هنإ  ثیح  نم  سنجلا و  موهفم  نم  معأ  وه - وه  ثیح  نم  یلکلا  موهفم  نوک  سایق 

(2) فیاضتلا موهفمف  هیلع  وه  قدصی  ام  یشلا ء و  موهفم  نیب  قرفی  نأ  باوجلا  یف  قحلا  و 

موهفم فیک و  لب  هفاضإب  سیل  هفاضإلا  موهفم  ـالثم  یـشلا ء  کـلذ  دارفأ  هلمج  نم  نوکی  نأ  مزلی  ـال  یـشلا ء  موهفم  نأ  ینعی  - 1
هفاضإلا هلوقم  نم  لـب  لـباقتب  سیل  لـباقتلا  موهفم  هلقتـسملا و  یناـعملا  نم  هسفن  ثیح  نم  وه  لـب  لقتـسم  ریغ  ینعم  سیل  فرحلا 

هر ن  لفغت ، مهفاف و ال 
دق ذإ  دارفألا  عیمج  یلع  قدـصلا  ثیح  نم  وه و ال  ثیح  نم  ـال  هلمجلا  یف  هدارفأ  یلع  هقدـص  ثیح  نم  فیاـضتلا  موهفم  يأ  - 2

هیلقاـعلاک و یتلا  اـضیأ  فارطـألا  هفلاـختملا  لـباقتلا  نم  فارطـألا  ههباـشتملا  تاـفاضإلاک  فیاـضتلا  دارفأ  ضعب  نوک  یف  لکـشأ 
یلکلا و موهفم  ماـعلا و  یـشلا ء  موهفمک  هل  ادرف  یـشلا ء  موهفم  نوکی  اـم  اریثک  وه و  ثیح  نم  هموهفم  سفن  نم  الـضف  هیلوقعملا 

نیب هقرفتلا  یلع  لوـألا  ءاـنب  نأ  هبوجـألا - نیب  قرفلا  کـلذ و  ریغ  موهفملا و  سفنک  هماـعلا و  هیهاـملا  موـهفم  فیاـضتلا و  موـهفم 
نیب هقرفتلا  یلع  یناثلا  ءاـنب  تاـضورعملا و  یف  هبـسنلا  فلاـخت  عبرـألا - بسنلا  نم  هبـسن  ضراوعلا  یف  نأ  ضورعملا و  ضراـعلا و 

یتاذلا لمحلا  نیب  هقرفتلا  یلع  ثلاثلا  ءانب  كاذ و  لباقتلا ال  نم  مسق  وه  اذه  نأ  یلباقتلا و  فیاضتلا  نیب  وه و  ثیح  نم  فیاضتلا 
لباقتلا و فیاضتلل ال  اقادـصم  عئاشلا  لمحلاب  الباقت و  یلوـألا  لـمحلاب  لـباقتلا  موهفم  نوک  یف  ورغ  ـالف  عئاـشلا  لـمحلا  یلوـألا و 

مدـعلا دوجولا و  نأ  اـمک  نیراـبتعاب  ناـعمتجی  نـالباقتیف و  هلباـقم  هیلع  قدـصی  دـق  فیک و  هدرفل  ادرف  نوکی  دـق  یـشلا ء  موـهفم 
عقاولل نایبف  لباقتلا  موهفم  ماسقأ  نم  فیاضتلا  موهفمف  هلوق  امأ  نیلمحلا و  نیب  قرفلا  وه  باوجلا  طانمف  لباقتلا  رابتعاب  ناعمتجی ال 

هر س  باوجلا ، یف  هل  لخد  و ال 
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هعاونأ دـحأ  هیلع  قدـصی  امم  یـشلا ء  موهفم  نوکی  دـق  فیاضتلا و  هیلع  قدـصی  امم  لباقتلا  موهفم  نکل  لباقتلا  موهفم  ماسقأ  نم 
یـشلا ء موهفم  نوکی  ام  اریثک  هیلقعلا  ضراوعلا  هینهذـلا و  رومألا  یف  سنجلا و  موهفم  داـحآ  نم  یـش ء  وه  يذـلا  یلکلا  موهفمک 
ام لباقتلا  نم  نیرابتعاب و  اضیأ  هل  لباقم  یلکلا و  نم  درف  وه  يذـلا  یئزجلا  موهفمک  هلباـقمل  ادرف  نوکی  اـمک  هدرفل  ادرف  هل و  ادرف 

(1) نیداضتملا نیب  نوکی 

نأ بجی  نیدـضلا  نأ  دـحاو و  دـحاولا  دـض  مهلوقک  هماکحأ  ضعب  اذـک  روکذـملا و  داـضتلا  دـح  نوک  هتاـملک  یف  هر  ررکی  - 1
ام داضتلا  دـح  نم  ربتعی  امنإ  هر  هنأ  یلع  دهـشی  اذـه  حالطـصالا و  یلع  اینبم  اهیف  داـضت  ـال  رهاوجلا  نأ  بیرق و  سنج  یف  اـعمتجی 

و هدحاو - ههج  نم  دحاو  عوضوم  یف  ناعمتجی  نیفیاضتم ال  ریغ  نایدوجو  نارمأ  نیدضلا  نأ  وه  و  نیلباقتملا - میسقت  نم  لصحتی 
دیعب درجملا  حالطـصالا  یلع  هیفـسلفلا - ثاحبألا  یف  ماکحألا  ءانب  عضولا و  حالطـصالا و  یلع  ینبم  وه  اـمنإف  کـلذ  ءارو  اـم  اـمأ 

اهربتعی و نأ  ثحابلا  یلع  لباقتلا  نم  رخأ  اـماسقأ  روصت  میـسقتلا  نم  جراـخلا  دـحلا  یلع  رخأ  دویق  هفاـضإ  نأ  مولعملا  نم  هتیاـغ و 
یلع نابقاعتم  نیفیاضتم  ریغ  نایدوجو  نارمأ  امهنأ  نیداضتملل  ادح  هورکذ  يذلا  اهعانتما و  اهنالطب و  یلع  ناهربلا  میقی  وأ  اهیمـسی 
ینعأ لوألا  هثالثلا  دویقلا  نإ  هنایب - یف  لاقی  نأ  نکمی  يذـلا  فـالخلا و  هیاـغ  اـمهنیب  بیرق  سنج  تحت  نـالخاد  دـحاو  عوضوم 
نوکی نأ  اـمإ  نیلباـقتملا  نأ  وه  اـقباس و  روکذـملا  میـسقتلا  نم  اهلـصحتل  اـهرابتعا  مزل  اـمنإ  نیفیاـضتم  نییدوـجو  نیرمأ  اـمهنوک 

امه یناثلا  وأ ال و  رخآلا  یلإ  سایقلاب  الوقعم  اـمهنم  لـک  نوکی  نأ  اـمإ  یناـثلا  یلع  و  نییدوجو - اـنوکی  وأ  رخـآلل  امدـع  امهدـحأ 
نیئیش نیب  هیتاذلا  هیریغلا  لباقتلا و  رابتعا  نأ  مدقت  دقف  امهل  عوضوملا  رابتعا  امأ  نیفیاضتم و  ریغ  نایدوجو  نارمأ  امهف  ناداضتملا -

لباقتلا رابتعا  یغل  الإ  ثلاثلا و  کلذ  نع  رخآلا  فرطلا  درطیف  داحتالا  نم  اعون  نیفرطلا  نم  لـک  هب  دـحتی  ثلاـث  رمأ  راـبتعا  بجوی 
وه يدوجولا  رمألا  هب  دـحتی  هل و  دـجوی  يذـلا  یـشلا ء  نییدوجو و  اعیمج  اناک  ثیح  داضتلا و  یفرط  نم  لک  هب  دـحتی  رمأ  كانهف 
الف رهاوجلا  نع  داضتلا  یفن  بجوی  فالخلا  هیاغ  راـبتعا  نأ  ریغ  ضارعـألا  عوضوم  هیرهوجلا و  روصلا  لـحم  نم  معـألا  عوضوملا 

امهل نوکی  نأ  نینثا و  یف  ارـصحنی  نأ  و  ضارعألا - نم  انوکی  نأ  بجی  نیداـضتملا  نأ  اـنه  نم  رهظی  ضرعلا و  عوضوم  ـالإ  یقبی 
امهنم لصحتتف  اـهداوم  عم  ادوجو  دـحتت  هیرهوجلا  روصلا  نـألف  سنج  تحت  اـمهلوخد  راـبتعا  اـمأ  هیلع و  ناـبقاعتی  دـحاو  عوضوم 

امأ و  یه - وه  راصف  اهب  دحتا  یتلا  هتدام  نع  رخآلا  نیفرطلا  نم  لک  درط  یف  کلذ  یفکل  داضت  اهیف  حـص  ولف  هدـحاو  هیوه  اعیمج 
عنتمی یتح  هدـحاو  هیوه  هضرع  عوضوملا و  عومجم  نم  لصحی  مل  هدوجو  یف  اهنع  اینغتـسم  الحم  اهعوضوم  تناک  ذإـف  ضارعـألا 

نإف داحتالا  نم  اعون  هعوضوم  عم  هداحتا  ضرف  نإ  ضرعلا و  عفدـی  ضرعلا ال  لـب  رخـآلا  امهدـحأ  درطل  اـهیف  نیداـضتملا  عاـمتجا 
افاضم بجاولا  نمف  داوملا  نم  هدام  اتلح  اذإ  نیتیرهوجلا  نیتروصلا  فـالخب  هیف  ـالح  اذإ  رخـآلا  ضرعلا  نیع  هیف  ریـصی  ـال  ضرعلا 
درطیف هدحاو  هیوه  نادحتملا  هل  ریصی  اداحتا  داضتلا  یفرط  نم  لک  هب  دحتی  رخآ  رمأ  رابتعا  ناداضتملا  هیف  لحی  عوضوم  رابتعا  یلإ 

وه یه  ریـصتف  هعاونأ  هتحت  لخدی  يذلا  سنجلا  وه  هفـصو  اذـه  يذـلا  رمألا  هسفن و  نع  هل  ادرط  کلذ  نوکل  هیف  رخآلا  امهنم  لک 
لـصفلا نیب  تلق  تئـش  نإ  عونلا و  نیب  متی  امنإ  داحتالا  اذـه  نإ  لوقن  مث  دـحاو  سنج  تحت  نیداضتملا  لوخد  رابتعا  مزاللا  نمف 

هبسن الف  دیعبلا  سنجلا  امأ  بیرقلا و  سنجلا  وه  لصفلا و  کلذ  هلصحی  همـسقی و  يذلا  سنجلا  نیب  یعونلا و  دحلا  هیلعف  وه  يذلا 
لخدی يذـلا  سنجلا  نوکی  نأ  بجاولا  نمف  هیهاملا  ثحابم  یف  کلذ  مدـقت  دـق  هقیقح و  لیـصحتلا  میـسقتلاب و  هنیب  لصفلا و  نیب 

ثلاث نیعون ال  یف  رـصحنم  هیـضرعلا  سانجألا  نم  سنج  یف  ققحتی  امنإ  داضتلا  نأ  رهظی  اـنه  نم  و  اـبیرق - اـسنج  ناداـضتملا  هتحت 
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یفرط نیب  هطـسوتم  يرخأ  ارومأ  اودـجو  مث  رومأ  یف  داضتلاب  اومکح  مهنأ  وهف  نیداـضتملا  نیب  فـالخلا  هیاـغ  راـبتعا  اـمأ  اـمهل و 
یه امهنیب  هطـسوتم  ناولألا  نم  اهریغ  هرمحلا و  هرفـصلا و  اودجو  مث  امهداضت - یلإ  اوبهذ  نیذـلا  ضایبلا  داوسلاک و  هیبسن  داضتلا 

اوربتعاف نافرطلا  امه  هقیقحلاب  نیدـضلا  نأ  نیفرطلا و  نم  اهبکرتب  اومکحف  داوس  ضایبلا  یلإ  هبـسنلاب  و  ضایب - داوسلا  یلإ  هبـسنلاب 
لب تارابتعالا  بسنلاب و  ریاـغتلا  فـالخلا و  فلتخی  ـال  نأ  فـالخلا  هیاـغب  دارملا  نأ  رهظی  اـنه  نم  نیدـضلا و  نیب  فـالخلا  هیاـغ 

دم ط  امهنیب ، لباقتلا  ینعمل  حاضیإلا  هلزنمب  دیقلا  اذهف  امهسفن - یف  امهتاذب و  اریاغتی  نافرطلا و  فلتخی 
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نابقاعتملا نیفیاضتملا  ریغ  نایدوجولا   (1) امه نیءاشملا  حالطصا  یلع  ناداضتملا  و 

لباقتلا نم  هعبرألا  ماسقألا  نأل  خـلإ  نابقاعتملا  رخآلا  یلع  امهدـحأ  لـقعت  فقوتی  ـال  ناذـللا  ناـیدوجولا  اـمه  لاـقی  نأ  یلوـألا  - 1
هیبسنلا ضارعألا  مکلا و  نم  لک  رکذ  نع  مهلودع  ببـس  یف  فیکلا  ثحبم  یف  کلذب  حرـص  دـق  هلاهجلا و  هفرعملا و  یف  هیواسم 

نإ الوأ  نیفیاضتملا  تفرع  دـق  ذإ  انهاه  کلذـب  لابی  مل  هرـس  سدـق  هنأ  ـالإ  یلجأ  یه  یتلا  اهـصاوخ  رکذ  یلإ  فیکلا  فیرعت  یف 
نافیاضتملا امأ  ءافشلا و  سایروغیطاق  یف  خیشلا  لاق  امک  دحاو  عوضوم  یلع  بقاعتلاب  نیفیاضتملا  جورخل  هیلإ  هجاح  نکی  مل  تلق 

امهریغ هونبلا و  هوبألاک و  نیفیاضتملا  بقاعت  زاوج  یف  ههبش  تلق ال  .فنصملا  هلقنیـس  و  عوضوم - یلع  بقاعتلا  امهیف  بجی  سیلف 
هر س  رظتناف ، هلاحم  مزلی ال  هلوق  بجی و  سیلف  هلوقک  هانرکذ  ام  یلع  لاد  اضیأ  خیشلا  مالک  عوضوم و  یلع 
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داضتلاف لباقتی  هیـسنجلا ال  عئابطلا  نأ  یلإ  هراشإلا  ترم  دـق  فالخلا و  هیاغ  امهنیب  هیف و  امهعامتجا  روصتی  ـال  دـحاو  عوضوم  یلع 
رـشلا ریخلا و  نأ  مهمعزل  ساـنجألا  یف  داـضتلا  عوـقو  مهـضعب  نظ  دـق  ءارقتـسالا و  هـیلع  لدـی  اـمک  هریخـألا  عاونـألل  ضرعی  اـمنإ 
نوکل داضتلاب  سیل  امهنیب  لباقتلا  نأ  لوـألا  نیهجو - نم  لـطاب  نظلا  اذـه  هریثک و  عاونـأل  سنج  اـمهنم  دـحاو  لـک  و  ناداـضتم -

.دوجولا لامک  مدع  وأ  دوجولا  مدع  رشلا  دوجو و  لامک  وأ  دوجو  ریخلا  ذإ  رخآلل  امدع  امهدحأ 

مدعلا دوجولا و  یلإ  ناعجری  امهنأ  تملع  دق  عقاولا و  بسحب  وه  ام  امهب  داری  نأ  امإ  رشلا  ریخلا و  نأل  نیـسنجب  اسیل  امهنأ  یناثلا  و 
ارـش و هیمـسن  هرفانی  هفلاخی و  ام  لک  اریخ و  هیمـسن  همئـالی  هقفاوی و  اـم  لـکف  ناـسنإلا  هعیبط  یلإ  ساـیقلاب  اـم  اـمهب  داری  نأ  اـمإ  و 

افصو ربتعا  امل  اسنج  اهنم  یـش ء  نوکی  الف  تایهاملا  لاوحأ  نع  هجراخ  تارابتعا  بسن و  امههبـشأ  ام  رئاس  هفلاخملا و  هقفاوملا و 
سیل  (1) امهنیب داضتلاف  هیعون  هیهام  امهنم  هدحاو  لک  تناک  امهیضورعم  نع  نیتدرجم  هرفانملا  همئالملا و  سفن  ربتعا  اذإ  امأ  اهل و 

هعاجشلا نوک  بیرق و  دحاو  سنج  تحت  هلخاد  هب  فصوت  یتلا  هریخألا - عاونألا  نوکی  نأ  داضتلا  طرش  نم  نیسنجلا و  نیب  اداضت 
لک نأل  هدعاقلا  هذه  یلع  اضقن  دری  هلیذرلا ال  تحت  اهل  داضملا  روهتلا  هلیضفلا و  تحت 

هر س  فیاضتلا ، لباقت  امهیف  تافاضإلا  نم  هرفانملا  همئالملا و  ذإ  ققحتی  مل  نکل  داضتلا  ققحت  ضرف  ول  يأ  - 1
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اتسیل هلیذرلا  هلیضفلاف و  هل  هموقم  اهنأ  هل ال  هضراع  هفـص   (1) وه امنإ  هلیذر  وأ  هلیـضف  هنوک  هیناسفن و  هیفیک  هسفن  یف  امهنم  دـحاو 
امأ و  امهنیب - هطـساو  اهنوکل  نبجلا  روهتلا و  نم  یـشل ء  ادـض  تسیل  هعاجـشلا  نإ  مث  هیناـسفنلا  لـئاذرلا  لـئاضفلل و  ساـنجألا  نم 

ضراع و اهل  هیهام  هعاجـشلا  ذإ  ضرعلاب  داضت  امهنم  لک  عم  هعاجـشلا  داضت  لب  نیتداضتم  اناک  دعابتلا  هیاغ  یف  امهنوکلف  نافرطلا 
نیضورعملا یف  و  نیـضراعلا - نیب  هقیقحلاب  داضتلا  هلیذر و  اهنوک  وه  ضراع  اهل  هیهام  نبجلا  روهتلا و  نم  لک  هلیـضف و  اهنوک  وه 

ام یلع  داضتلا  ماکحأ  نم  هلیذرلا و  هلیـضفلا و  رابتعاب  نوکی  ام  ریغ  داضتلا  نم  رخآ  عونف  نبجلا  روهتلا و  نیب  داضتلا  امأ  ضرعلاب و 
اذإف رخآلا  دضلا  مدع  هدوجو  نم  مزلی  يذلا  وه  رابتعالا  اذه  یلع  دضلا  نأل  دـحاو  دـحاولا  دـض  نأ  دـعابتلا  هیاغ  رابتعا  نم  هانرکذ 
تناک نإف  هریثک  تاهج  نم  وأ  هدـحاو  ههج  نم  یـشلا ء  کـلذ  عم  اـهتفلاخم - نوکی  نأ  اـمإف  دادـضأ  هل  اینادـحو و  یـشلا ء  ناـک 
تناک نإ  و  ادادـضأ - ضرف  دـق  دـحاو و  دـض  دـحاو و  یـش ء  هقیقحلاب  یـشلا ء  کلذـل  داـضملاف  هدـحاو  ههج  نم  هعم  اـهتفلاخم 

دراب و وه  ثیح  نم  راحلا  داضی  يذـلا  ناسنإلاک  وه  لب  هطیـسب  هقیقح  اذ  یـشلا ء  سیلف  هدـیدع  تاـهج  نم  هنیب  اـهنیب و  هفلاـخملا 
هدوربلا و هرارحلا و  نیب  وه  امنإ  یقیقحلا  داضتلاف  اهدادضأ  یلع  هلامتـشال  ءایـشألا  نم  اریثک  داضی  راح و  وه  ثیح  نم  درابلا  داضی 

داضت امهنیب  ناک  اذإ  نائیـشلاف  ضرعلاب  امهنیب  داضتلاف  درابلا  راحلا و  امأ  دـحاو و  دـض  نیفرطلا  نم  دـحاو  لکل  ضایبلا و  داوسلا و 
ناک ءاوس  امهنیب - طئاسو  ام ال  امهنم  طئاسو و  امهنیب  ام  نیدضلا  نمف  ضرعلاب  داضت  امهالحم  امه  امب  امهیلحم  نیب  نوکی  یقیقح 

رتافلا نإف  لیقثاللا  فیفخاللاک و  نیفرطلا  سنج  نع  ولخلا  هعجرم  یقیقح  ریغ  وأ  رتافلا  نم  درابلا  راحلا و  نیب  امک  ایقیقح  طـسولا 
کلفلاک لقثلا  هفخلا و  سنج  نع  هجورخل  لیقثاللا  فیفخاللا و  فالخب  هدوربلا  هرارحلا و  سنج  نم  جرخی  ال 

هیمدـع و هلیذرلا  موهفم  نأ  یلع  الوأ  یغبنی  انلوق  امهفیرعت  یف  ربتعا  ثیح  هیرابتعالا  یناعملا  نم  هلیذرلا  هلیـضفلا و  نأ  قحلا  لب  - 1
هدم ط  رهاظ ، وه 
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ولخ عنتمی  نأ  امإ  ذـئنیح  نوکی و  دـق ال  راقلل و  داوسلا  جـلثلل و  ضاـیبلاک  عوضومل  اـمزال  نییعتلا  یلع  نیدـضلا  دـحأ  نوکی  دـق  و 
نیب ایقیقح  داضت  (2) ال  حالطـصالا اذـه  یلع  کلفلل و  هفخلا  لقثلاک و  نکمی  وأ  ناـسنإلل - ضرملا  (1) و  هحصلاک امهنع  لحملا 

هبقاعتملا هفلاختملا  روصلا  نم  تایداملا  یفف  نیمدـقتملا - حالطـصا  یلع  امأ  تاداضتملا و  نم  اـهل  ضرعی  اـم  راـبتعاب  ـالإ  رهاوجلا 
هیاغ داضتلا  یف  نوطرتشی  ثیح ال  هریثک  دادـضأ  دـحاو  یـشل ء  نوکی  نأ  مهدـنع  زوجی  اذـک  یقیقح و  داـضتم  دـحاو  لـحم  یلع 

.کلذ لمتحی  مهحالطصا  نأل  اضیأ  هرمحلا  داضی  ضایبلا  داضی  امک  مهدنع  داوسلاف  فالخلا 

: قیقحت کش و 

- ینامسج دحاو  رهوج  یف  ضعب  عم  اهـضعب  عامتجال  امهنیب  داضت  نأ ال  تملع  دق  هیلاعلا  تالوقملا  نأ  وه  يوق و  لاکـشإ  انهاه  و 
دب الف  هدحاو  هلوقم  نم  امهنوک  عم  داوسلا  عم  عمتجی  معطلا  نإف  عامتجالا  عانتما  یف  یفکی  دـیعبلا ال  سنجلا  یف  كارتشالا  اذـک  و 
نم امهداضت  نوکی  الف  داضت  امهنیب  ناک  نإ  ذـئنیحف  لصفلاب  نیفلتخم  اـمهنوک  نم  بیرق و  سنج  تحت  نیداـضتملا   (3) نوک نم 

هنوکل بیرقلا  سنجلا  یف  ناکرتشی  ـال  نیلـصفلا  نأ  یلع  نالـصفلا  اـمه  تاذـلاب  ناداـضتملاف  لـصفلا  ثیح  نم  لـب  سنجلا  ثیح 
یلع اهسفنأ  یف  لوصفلا  بقاعت  اضیأ  فلخ و  اذه  بیرق  سنج  تحت  نیداضتملا  نوک  طرش  دق  قبـس و  امک  امهتقیقح  نع  اجراخ 

یتح دوجولا  یف  اهل  لالقتسا  ذإ ال  روصتم  ریغ  داضتلا  طرش  وه  امک  دحاو  عوضوم 

هر س  عفایلا ، لفطلا و  خیشلا و  لاحک  هطساولاب  لئاقلا  ءابطألا  ضعبل  افالخ  امهنیب  هطساولا  یفن  یلع  ءانب  اذه  - 1
هر س  روکذملا ، فیرعتلا  یف  لحملا  عوضوملا ال  رابتعا  يأ  مالکلا  لوأ  یلإ  عجر  - 2

زئاجلا نمف  کلذ  بیرقلا  سنجلا  ءاضتقا  جتنی  هعاونأ ال  نیب  داضتلا  دیعب  سنج  هنأ  امب  دـیعبلا  سنجلا  ءاضتقا  مدـع  نأ  یفخی  ال  - 3
مـضیلف سنج  یف  نیداضتملا  كارتشا  بوجو  یلع  نهربی  نأ  الإ  مهللا  داضتلا - ققحت  یف  لـیخد  ریغ  هلـصأ  نم  سنجلا  نوکی  نأ 

لاقی نأ  نکمی  ام  مدقت  دق  داضتلا و  هلأسم  یف  بیرقلا  سنجلا  هلاخد  هدیعبلا  سانجألا  هیلاعلا و  سانجألا  نیب  نم  داضتلا  عافترا  نم 
هدم ط  یلقع ، یئارقتسا ال  هرشعلا  یف  تالوقملا  رصح  نأ  یلع  کلذ  یف 
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لـصفلا سنجلا و  نأب  هنع  یـصفتلا  نکمی  و  تملع - اـمک  دـحاو  سنج  یلع   (1) اهبقاعت نکمی  ـال  دـحاولا و  عوضوملا  یلإ  بسنی 
تافـصف جراخلا  یف  عونلا  نیع  امه  جراخلا و  یف  اـمهنیب  ریاـغت  ـالب  دـحاو  دوجوب  نادوجوم  اـمه  لـعجلا و  دوجولا و  یف  نادـحتم 

هیجراـخلا ماـکحألا  نـم  داـضتلا  ناـک  اـمل  لـقعلا و  هظحـالم  وـحن  یف  اـهب  هموـقتملا  عاونـألا  تافـص  اـهنیعب  ناـیعألا  یف  لوـصفلا 
- نیداضتملا نیب  داضتلا  نأ  لصاحلا  لوصف و  یه  امب  لوصفلا  نود  اهتاوذب  عاونألا  اهب  فوصوملا  نوکی  هلاحم  الف   (2) تاداضتملل

دوجولا نم  وحن  یـش ء  یف  لولحلا  نأل  امهتیعون  رابتعاب  عوضوم  یف  لولحلا  یف  بقاعتلا  نکل  امهنم و  لک  لصف  رابتعاب  ناـک  نإ  و 
- لصفلا عونلا و  نم  لک  فاصتا  جراخلا و  یف  اهل  لالقتـسا  لوصفلا ال  یجراخلا و  لصحتلا  یف  لقتـسی  امب  الإ  قلعتی  دوجولا ال  و 

ضرعت یتلا  هینهذلا  تافـصلا  نود  یجراخلا  دوجولا  یف  امهداحتال  ضرعلاب  تاذـلاب ال  وه  امنإ  رخآلل  هیجراخلا  تافـصلاب  موقملا 
- نهذلا یف  امهتریاغم  رابتعاب  امهنم  لکل 

مدعلا هکلملا و  نیلباقتملا  یف  دع  امم  و 

وأ تقولا  یف  هصخش  بسحب   (3) ناک ءاوس  يدوجولا  کلذل  امدع  يأ  ایمدع  رخآلا  ایدوجو و  امهدحأ  نوکی  نارمأ  امه  و 

درت امنإ  سنجلل  همـسقملا  لوصفلا  نأ  رم  دق  هنأ  وه  رخآ و  یـش ء  اذه  سنجلاب و  نیلـصفلا  موقت  ناک  وأ  هرکذ  يذلا  روذحملا  - 1
یلع للعلا  دراوت  مزلی  نذإف ال  مهیلإ  دحاو  بأ  هبسن  دالوألا ال  یلإ  ءابآلا  هبسن  هتحت  ام  یلإ  یلکلا  هبسن  نإف  هیسنجلا  صـصحلا  یلع 

نکمأ فیکف  زئاج  همیـسقت  نأ  عم  دحاو  سنج  یلع  همـسقملا  لوصفلا  بقاعت  نکمی  مل  اذإ  هرـس  سدق  لوقی  انهاهف  دـحاو  لولعم 
هر س  قدأ ، لوألا  دحاو و  عوضوم  یلع  بقاعتلا  مدعل  ریظنت  وأ  زئاج  ریغ  اهل  همیوقت  نأ  عم  دحاو  سنجب  اهموقت 

هیجراخلا ماکحألا  نم  هنوک  حـصی  فیکف  لـصفلا - سنجلا و  یموهفمک  هیراـبتعالا  رومـألا  نیب  نوکی  اـمبر  داـضتلا  تلق  نإـف  - 2
رومألل داضتلا  ضورع  یفانی  اذـه ال  اهل و  هیجراخلا  ماکحألا  نم  وه  امنإ  هیجراخلا - رومـألا  داـضت  نأ  هنم  دارملا  اـنلق  تاداـضتملل 

فیرشلا هرس  سدق  هنم  هیلقعلا ، اهتارابتعا  بسحب  هینهذلا 
هر س  خلإ ، هصخش  بسحب  انکمم  يدوجولا  کلذ  ناک  ءاوس  يأ  يدوجولاب  وأ  مدعلا  اذه  یف  یتلا  هوقلا  رابتعاب  مدعلاب  قلعتم  - 3
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دعب وه  يذلا  بلعثلا  ءادب  رعشلا  راثتنا  هملظلا و  (1) و  یمعلاف ادـیعب  وأ  ناک  ابیرق  سنجلا  بسحب  وأ  عونلا  بسحب  وأ  تقولا  ریغ  یف 
لک اهعونل - نکمملا  هأرملل  هیحللا  ءاـفتنا  یمعـألا و  صخـشلا  قح  یف  نکمملا  رـصبلا  مدـع  و  اـهلبق - یه  یتلا  هیدورملا  هکلملا و 

هردقلا یه  هکلملاف  روهـشملا  یف  امأ  و  مودعملا - یلع  قدـصی  مل  اذـل  هوقلا و  ناکمإلا و  اهیف  طورـشم  قیقحتلا  یف  تایمدـع  هذـه 
يذلا تقولا  یف  ؤیهتلا  نالطب  عم  هردقلا  هذه  ءافتنا  مدعلا  راصبإلا و  یلع  هردقلاک  ءاش - یتم  هل  نوکی  نأ  هنأش  نم  ام  یلع  یـشلل ء 

اذـک لوـألا و  ینعملا  وه  هکلملا  مدـعلا و  یف   (2) نییقطنملا حالطـصا  رـصبلا و  حـتف  لبق  ورجلاک  یمعـألاک ال  نوکی  نأ  هنأـش  نم 
امهنوک  (3) درجم نیداضتملا  یف  مهحالطصا 

صاخلا رکذ  باب  نم  هدعب  هکلملاب  فاصتالا  دعب  يذلا  رـصبلا  مدع  رکذـف  امهریغ  همکألا و  برقعلا و  یمع  لثم  نم  معألا  يأ  - 1
هر س  ایدوجو ، رونلل  ادض  اهنوکب  لوقلل  هلعل  رکذلاب  هملظلا  صیصخت  ماعلا و  دعب 

نییقطنملا حالطصا  میمعتلا و  نییهلإلا  حالطـصا  نإف  هکلملا  مدعلا و  یف  نیحالطـصالا  سکع  ثیح  بیرغ  هرـس  سدق  هنم  اذه  - 2
امنإ باتکلا  اذـه  یف  اهیلإ  تفتلی  اهلک ال  هذـه  مدـعلا و  یف  میمعتلا  دـعب  ءافـشلا  سایروغیطاق  یف  رظن  نمل  کلذ  رهظی  صیـصختلا 
امداع عوضوملا  راص  اذإ  لعفلا  نکمی  اـهب  یتلا  هوقلا  نادـقف  يأ  اـهتقو  یف  هینقلا  نادـقف  وه  يذـلا  مدـعلا - وه  هیف  دوصقملا  مدـعلا 

سایروغیطاق یف  روکذملا  یمدعلا  لباقتلا  وه  اذهف  مدعلا  یلإ  لوزیف  هینقلا  امأ  یمعلاک و  مدعلا  لوزی  نأ  کلذ  دعب  حلصی  الف  هوقلل 
هومـس هباوبأ  دحأ  وه  قطنملا و  یف  ءامدقلا  هجردأ  يذلا  رـشعلا  تالوقملا  باب  وه  سایروغیطاق و  باب  باتکلا  اذهب  هدارم  یهتنا و 
سدق فنصملا  هیشاح  یف  رکذ  امک  کلذ  ریغب  اهریغ  سانیمریراب و  ایاضقلا  باب  یجوغاسیإ و  سمخلا  تایلکلا  باب  اومس  امک  هب 

هر س  اهریغ ، یف  ءافشلا و  یلع  هرس -
اذه نأ  دری  الف  یصخش  دحاو  عوضوم  یلع  بقاعتلا  نوربتعی  لب  دعبلا  هیاغ  هیدوجولا و  رابتعا  یلإ  هبـسنلاب  یفاضإ  رـصحلا  اذه  - 3
یف خیـشلا  اهرکذ  یتلا  همـسقلا  یف  امک  هریغ  نع  زیمتی  هب  اـم  هیف  نوربتعی  ذإ  هریغ - نع  داـضتلا  هب  زیمتی  ـالف  قلطملا  لـباقتلا  طاـنم 

عوضوملا نوکی  نأ  امإ  ذـئنیح  وأ ال و  فاضملا  لباقت  وهف  هریغ  یلإ  سایقلاب  هلوقم  هیهام  نوکی  نأ  امإ  لباقتلا  نأ  نم  سایروغیطاق 
رخآلا یلإ  امهنم  دـحاو  لک  نم  لاقتنالا  حـلاص  نوکی  لب  وأ ال  ساکعنا  ریغ  نم  رخآلا  یلإ  هنیعب  نیفرطلا  دـحأ  نم  لاقتنالل  احلاص 
حلـصی الف  راصبإلا  هوقل  امداع  راص  اذإ  عوضوملاف  هینقلا  مدعلا و  لباقت  لوألاف  هل  مزال  دـحاولا  نأل  رخآلا  یلإ  امهدـحأ  نع  وأ و ال 

رخآلا ایدوجو و  نیدضلا  دحأ  ناک  ءاوس  داضتلا  لباقت  وه  یناثلا  مدعلا و  یلإ  لوزیف  هینقلا  امأ  یمعلاک و  مدعلا  لوزی  نأ  کلذ  دعب 
هنع و ال لقتنی  ایعیبط ال  امهدـحأ  ناک  وأ  رخآلا  یلإ  امهنم  دـحاو  لک  نم  لقتنی  عوضوملا  ناـک  ءاوس  نییدوجو  اـمهالک  وأ  ایمدـع 

هر س  صجلل ، ضایبلاک  هیلإ 
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دعابتلا و هیاغ  یف  امهنوکف  نیداضتملا  یف  امأ  رخآ  ادیق  امهنم  لک  یف  اوربتعا  دـقف  نویهلإلا  امأ  دـحاو و  عوضوم  یف  نیعمتجم  ریغ 
ینعملاب لباقتلا  یمـسق  نم  لکف  تقولا  کـلذ  یف  نوکی  نأ  هنأـش  نم  اـمع  يدوجولل  ابلـس  یمدـعلا  نوکی  نأ  مدـعلا  هکلملا و  یف 

ماوع نیب  امیف  روهشملا  هنوکل  يروهشملاب  یمـسی  داضتلا  نم  قلطملا  نأ  الإ  دیقملا  نم  قلطملا  مومع  یناثلا  ینعملاب  هنم  معأ  لوألا 
قلطملا نومسی   (1) ثیح کلذ  نم  سکعلاـب  مدـعلا  هکلملا و  هیقیقحلا و  مهمولع  یف  ربتعملا  هنوکل  یقیقحلاـب  دـیقملا  هفـسالفلا و 

لباقت هدورملا و  ءاحتلالا و  لباقت  نم  هعبرألا  ماسقألا  یف  لباقتلا  راصحنا  یف  مزلی  يذـلا  حدـقلا  يروهـشملاب و  دـیقملا  یقیقحلاب و 
نأـب هنع  اوصفت  صخـألا  ریـسفتلا  یلع  مدـعلا  هکلملا و  نع  داـضتلا و  نع  اـجراخ  هنوکل  رجـشلا  وأ  برقعلا  نع  همدـع  (2) و  رصبلا

هیف کلذ  لاثمأ  لخدیل  مدعلا  هکلملا و  نم  یقیقحلا  داضتلا و  نم   (3) يروهشملا ینعأ  معألا  ینعملا  رابتعاب  وه  امنإ  رصحلا 

: صلخم ثحب و 

- نیهجو نم  لاکشإ  انهاه  و 

نییدوجو امهالک  نوکی  نأ  مزلی  هریغ ال  سیئرلا و  خیشلا  هب  حرص  امک  قطنملا  حالطصا  یف  نیدضلا  نأ  لوألا 

رخآلل امدع  امهدحأ  نوکی  دق  لب 

هر س  هرکذ ، ام  سکعب  حالطصالا  دقع  نأ  نم  هانرکذ  ام  دیؤی  اذه  - 1
رابتعاب هصخش و ال  رابتعاب  رصبلل ال  لباق  ریغ  رجـشلا  ذإ  هیدوجولا  هیف  ربتعملا  ریغلا  يروهـشملا  داضتلا  یف  الإ  هلاخدإ  نکمی  الف  - 2

امک هیلباقلا  اهنأش  یتلا  یلویهلا  رهوج  رجشلا  یف  دیعبلا  سنجلاب  داری  نأ  الإ  یفخی  امک ال  دیعبلا  وأ  بیرقلا  هسنج  رابتعاب  هعون و ال 
بلسلا لباقت  یف  لخدی  ذإ  لاکشإ  رجشلاب  حدقلا  دروم  یف  سیل  یلویهلا و  یلإ  رظان  ناسنإلا  فیرعت  یف  یـسنجلا  رهوجلا  نإ  لاقی 

هر س  اضیأ ، باجیإلا  و 
، معألا ینعملاب  هکلملا  مدعلا و  یف  هلاخدإ  نکمی  امک  يروهـشملا  داضتلا  یف  حدـقلا  دروم  لخدـیف  هیدوجولا  هیف  ربتعی  ثیح ال  - 3

هر س 
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ینعملاب داـضتلا  نأ  مهـضعب  مـالک  یف  هیجوزلل و  هیدرفلا  هروکذـلل و  هثونـألا  قطنلل و  همجعلا  رونلل و  هملظلا  هکرحلل و  نوکـسلاک 
ءانب دحاو  عوضوم  یلع  بقاعتلا  هیف  دـجوی  ام  ینعأ  مدـعلا  هکلملا و  ماسقأ  ضعب  یلع  یقیقحلا و  داضتلا  یلع  عقی  مسا  يروهـشملا 

هروکذلاک رومألا  هذه  ضعب  یف  لاقتنالا  ناکمإ  مدـعل  کلذ - نم  معأ  هنأ   (1) قحلا يروهشملا و  داضتلا  یف  کلذ  مهطارتشا  یلع 
ریدقت ال يأ  یلعف  بلسلا - باجیإلا و  یلإ  قیقحتلا  دنع   (2) عجار هیدرفلا  هیجوزلا و  لباقت  نأ  یلع  هیدرفلا - هیجوزلا و  هثونألا و  و 

- بلسلا باجیإلا و  لباقت  مدعلا و  هکلملا و  لباقتل  امیسق  نوکی 

اضیأ يروهشملا  داضتلا  یف  طرش  فالخلا  هیاغ  نأ  یناثلا 

نع الثم  هرفـصلا  هرمحلا و  لباقت  اذک  هرمحلا و  داوسلا و  لباقت  جورخ  مزلیف  هریغ  خیـشلاک و  ءامکحلا  مالک  یف  هب  حرـصم  وه  امک 
.ماسقألا

.لباقتلا ماسقأ  یف  سماخ  مسق  مهدنع  دیزیف  دناعتلاب  کلذ  لثم  اومس  مهضعب و  همزتلا  دق  و 

لمتـشم الثم  داوسلا  نم  هبترم  لک  نإف  فارطألا  لباقتک  اضیأ  یقیقح  لباقت  طاسوألا  لباقت  نأ  ناـیبب  هنع  رخآ  ضعب  صلخت  دـق  و 
وه و  داوسلا - نم  دحلا  اذه  یلع  هنوک  هیصوصخ  یلع  نیءاشملا و  دنع  فعـضألا  دشألا و  لبقی  يذلا ال  قلطملا  داوسلا  هعیبط  یلع 

قحلا داوسلا  ءافشلا  سایروغیطاق  یف  خیشلا  لاق  اذل  و  ضایب - اهقوف  يرخأ  هبترم  یلإ  هبسنلاب  داوس و  اهتحت  يرخأ  هبترم  یلإ  هبسنلاب 
هسفن رابتعاب  داوسلا - طاسوأ  نم  طسو  لکف  کلذ  تبث  اذإف  رخآ  یلإ  سایقلاب  داوس  وه  يذلا  یشلا ء  لب  فعضلا  هدشلا و  لبقی  ال 

وأ هبترملا  یف  هنود  داوس  یلإ  هتـسیاقم  رابتعاب  کلذـک  و  هکرتشملا - هعیبطلا  رابتعاب  مهدـنع  امهنیب  توافت  ـال  ذإ  فرطلا  مکح  یف 
ضایبلا وأ  فرطلا  ضایبلا  یلإ 

هر س  عوضوم ، یف  عامتجالا  مدع  درجم  هنأ  رم  امیف  هیلإ  راشأ  امک  - 1
هر س  هناحبس ، دحألا  قحلا  یلع  درفلا  قالطإ  هیلإ  دشری  امک  - 2
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اذه ال اذه و  یلإ  هبـسنلاب  اداوس  کلذ  ناک  هیلإ  سیق  اذإ  نکل  دشأ  داوس  یلإ  سیق  اذإ  لصحتی  امنإ  افیعـض  اداوس  هنوک  ذإ  طسولا 
داضتلا نأ  تبثف  ضایبلا  طاسوأ  مکح  اذک  هظحالملا و  هذه  یف  فرطلا  ضایب  نیب  هنیب و  قرف  اضایب ال  لب  هیلإ  هبسنلاب  اداوس  نوکی 

دیزی الف  لوألا  رابتعاب  وه  امنإ  لباقتلا  قفاوتلا و  فالتخالا و  یتهج  اهل  نإف  طاسوألا  نیب  دـجوی  فارطألا  نیب  دـجوی  امک  یقیقحلا 
.سماخ مسق  لباقتلا  یف 

دـشألا و یف  ءاـمکحلا  فالـسأ  هقیرط  نـم  هاـنرتخا - اـم  یلع   (1) میقتـسی ـال  وه  نیرخأـتملا و  هلجأ  ضعب  هرکذ  اـم  هصـالخ  اذـه 
.فعضألا

عم نرتقی  ایقیقح  افاضم  نوکی  نأ  الإ  مهللا  اهادـع - ام  یلإ  سایقلاب  اـهتاذ ال  یف  هلـصحتم  هیهاـم  یـش ء  لـکل  نأ  اـضیأ  هیلع  دری  و 
هیهاـم اـهنم  لـکلف  فاـضملا  هلوقم  نم  ـال  فیکلا  هلوقم  نم  ناولـألا  نأ  کـش  ـال  و  هدوجو - رخآ و  یـش ء  لـقعت  هدوجو  هلقعت و 

امهریغل رخآلل و ال  امهدحأ  هسیاقمب  امهیتاذ ال  بسحب  نیداضتملل  ضرعت  یتلا  رومألا  نم  داضتلا  هریغ و  یلإ  سایقلاب  ال  هلصحتم -
امزج و هتباث  فارطألا  یلإ  امهسایق  نع  رظنلا  عطق  عم  هرفـصلا  هرمحلا و  نیب  هلباقملاف  هفاضإلا  تایئزج  نم  داضتلا  موهفم  ناک  نإ  و 

.داضتلا الإ  ائیش  امهماسقأ  نم  تسیل 

: صلخم

داوسلا و یتعیبط  نیب  تاذـلاب  تبث  امنإ  داضتلا  نأبف  نیءاشملا  لـبق  نع  اـمأ  لاکـشإلا - اذـه  نع  یـصفتلا  هجو  یف  لاـقی  نأ  قحلاـف 
لامتـشا رابتعاب  ضایبلا  بتارم  نم  هبترم  لکل  داضی  داوسلا - بتارم  نم  هبترم  لکف  دارفألا  تایـصوصخ  نع  رظنلا  عطق  عم  ضاـیبلا 

هرمحلاک نیطسولا  نیب  داضتلاف  تایصوصخلا  رابتعاب  رخآلا ال  دضلا  هعیبط  یلع  کلت  و  نیدضلا - دحأ  هعیبط  یلع  هذه 

یلإ هبـسنلاب  اضایب  هنود و  وه  ام  یلإ  هبـسنلاب  اداوس  اهنم  لک  نوکی  نأ  مزلی  هرکذ  ام  یلع  داوسلا  نم  طاـسوألا  بتارم  نأ  ههجو  - 1
نوکی اوراتخا  ام  یلع  اهنم  طسو  لکف  هدحاولا  هعیبطلا  یف  کیکشتلاب  اولاق  مهنإف  نیمدقألا  هقیرط  یلع  میقتسی  اذه ال  هقوف و  وه  ام 

هر ن  مهفاف ، هنود  هقوف و  کلذک  هسفن و  یف  اداوس 
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رخآلا هرمح و  امهدـحأ  نوک  نم  نیتیـصوصخلا  رابتعاب  امأ  تاذـلاب و  داضت  اضایب  رخآلا  اداوس و  امهدـحأ  نوک  راـبتعاب  هرفـصلا  و 
.هعبرألا یلع  لباقتلا  دزی  ملف  فارطألا  نیب  داضتلا  هیلإ  عجری  ام  یلإ  عجری  طاسوألا - نیب  داضتلاف  ضرعلابف  هرفص 

دـحاو و عون  نم  هیمکلا  بتارم  یف  امک  صقنلا  لامکلا و  یف  لباقت  هدـحاو  هیفیک  بتارم  نیب  لباقتلا  نأبف  نیمدـقألا  لبق  نم  اـمأ  و 
امنإ تاذلاب  داضتلا  نأ  نم  يرخألا  هقیرطلا  یف  رکذ  ام  سایق  یلعف  ضایبلا  نم  هفیعض  هبترم  عم  داوسلا - نم  هفیعض  هبترم  لباقت  امأ 
سیل مأ  ضاـیبلا  داوسلا و  بتارم  نم  ناولـألا  عـیمج  نأ  یف  مـالکلا  یقب  نکل  تایـصوصخلا  نع  رظنلا  عـطق  عـم  امهیخنـس  نیب  وـه 

تایلقعلا و یف  نیه  رمأ  وه  حالطـصالا و  درجم  یلع  لاکـشإلا  ءانب  یناثلا و  یلع  لوألا ال  یلع  متی  هرکذ  امک  هانرکذ  ام  کلذـک و 
.هیقیقحلا مولعلا 

: هتکن

وأ هیلولعملا  وأ  هیلعلاب  هریغ  یلإ  هفاـضإ  هل  ـالإ و  دوجوم  نم  اـم  ذإ  بلـس  هفاـضإب و  تادوجوملا  نم  دـحاو  لـک  فاـصتا  نیبت  اـمل 
هنإف دوجولا  بجاو  یتح  ءایشألا - نم  یش ء  هسنج  نع  ولخی  فیاضتلا ال  لباقتف  هضیقن  وه  ام  لقأ  ءایشأ و ال  هنع  بلسی  و  امهریغ -

نم اقلطم و ال  هنم  جرخی  بلسلا ال  باجیإلا و  لباقت  اذک  و  هرواجملا - هونبلا و  هوبألاک و  هتایئزج  داحآ  نع  الخ  نإ  ءایشألل و  أدبم 
هکلملا و مدـعلا و  ینعأ  لباقتلا  نم  ناریخألا  نامـسقلا  امأ  ءایـشألا و  نم  یـش ء  هیرجحـاللا  هیرجحلاـک و  هتاـیئزج  نم  دـحاو  لـک 

قلطم نع  ولخی  کلذـکف  رـصبلا  یمعلا و  هرارحلا و  هدوربلاـک و  امهـصاخ ]  ] امهتـصاخ نع  تادوجوملا  ضعب  ولخی  اـمکف  داـضتلا 
الف اهل  لصاح  وهف  ماعلا  ناکمإلاب  اهل  نکمی  ام  لک  ذإ  هکلملل  لباقملا  مدعلا  و ال  نیدضلا - لبقت  تاقرافملا ال  نإف  ءایـشأ  امهلباقت 

اصاخ اماع و ال  لباقتلا ال  نم  نامسقلا  ناذه  اهیف  حصی 

ریثکلا دحاولا و  نیب  لباقتلا  یف  ( 7  ) لصف

هراشا
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هینابرلا مولعلا  نم  ریثکلا  دحاولا و  نیب  لباقتلا  هیفیک 

مدعلا و لباقتب  سیل  امهلباقت  نأل  ملعلا  یف  نوخسارلا  اهتفرعمب   (1) صخ امنإ  رکفلا و  باحـصأ  رظنلا و  لهأ  لوقع  هیف  تراح  یتلا 
هربتعملا فالخلا  هیاغ  مدعل  نیداضتملا  لباقت  رخآلل و ال  ابلـس  امهدـحأ  نوکی  الف  نایدوجو  امهنأل  باجیإلا  بلـسلا و  هکلملا و ال 

اهیلع هبقاعتملا  یلویهلا  هدحو  يددع و  دحاو  عوضوم  یلع  بقاعتلا  مدـعل  هنم و  رثکأ  روصتی  الإ و  ددـع  نم  ام  ذإ  امهنیب  داضتلا  یف 
رخآلا عون  نم  یـشب ء  نیداضتملا  دحأ  هیهام  موقت  نکمی  هدحولاب و ال  موقتت  هرثکلا  مث  هیلظ  همهب  هدحو  تالاصفنالا  تالاصتالا و 

نیبف هدحولا  بناج  نم  امأ  کلذک  سیل  يرخألا و  یلإ  سایقلاب  هلوقعم  امهنم  لک  هیهام  ناکل  الإ  فیاضتلا و  لباقت  امهنیب  سیل  و 
یف هرثک  هرثکلا  نإف  هرثکلا  بناج  نم  اـمأ  اـهتیلوقعم و  هرثکلا و  دوجو  نع  درجتی  کـفنی و  نأ  نکمی  اـهتاذ  دوجوک  اـهتیلوقعم  نأ 
نم اهل ال  هلولعم  اهنوک  ههج  نم  هدحولا  یلإ  اهـسایق  حـضاو و  نیینعملا  نیب  قرفلا  هدـحولا و  یلإ  سایقلاب  هدـحولا ال  ببـسب  اهتاذ 

دجن اـنإ  مث   (2) موقلا هدـعاق  یلع  هیلولعملا  سفن  هرثکلا  تسیل  هلولعم و  اـهنوک  ریغ  هرثـک  هرثـکلا  نوک  ذإ  هرثـکلا  یه  اـهنوک  ههج 
.امهطابترا امهتیلع و  ههج  نم  امهعنامت ال  ههج  نم  امهنیب  لباقتلا 

هیرهوج هرثکلا  تناک  ولف  کلذک  اضیأ  یشلا ء  کلذ  نوک  بجوی  یش ء  یلإ  افاضم  هتیهام  هرهوج و  بسحب  یشلا ء  نوک  اضیأ  و 
.ساکعنالا یف  نیفیاضتملا  نأش  وه  امک  هفاضإلا  هیرهوج  اضیأ  هدحولا  تناکل  هفاضإلا 

هرثکلا هرثکلا و  یف  هدـحولا  یه  هذـه  و  صقنلا - لامکلاب و  هفلاختملا  بتارملا  هرثک  لباقی  ـال  دوجولا  یف  یتلا  هقحلا  هدـحولاف  - 1
غورفم ملـسم  مهدنع  امهنیب  لباقتلا  نأ  مهیلع  لاکـشإلا  كالم  و  هررکملا - هدحولا  الإ  تسیل  هرثکلا  نأ  تملع  دق  لب  هدـحولا  یف 

هر س  موهفملا ، بسحب  هفلاخملا  درجم  الإ  اهنیب  سیل  امهیف و  ملسم  ریغ  لباقتلا  لصأ  هنم و  مسق  نییعت  یف  هریحلا  نکل  هنع 
نیع وه  يذـلا  یناکمإلا  صاخلا  دوجولا  لب  هیف  ءافخ  ـال  یه  ـالإ  تسیل  یه  ثیح  نم  هیهاـم  لـک  نإـف  یلکلا  هدـعاق  یلع  لـب  - 2

هر س  موهفملا ، اذه  نیع  سیل  هرس  سدق  هتدعاق  یلع  هقیقحلاب  لوعجملا  تاذلاب و  لولعملا 
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.کلذک سیل  کلت و  کلت  هذه و  هذه  ثیح  نم  القعت  ادوجو و  ققحتلا  یف  نیئفاکتم  امهنوک  مزلی   (1) اضیأ و 

ایتاذ الباقت  سیل  امهنیب  لباقتلا  نأ  نظ  نم  سانلا  نم  و 

ولخی (2) ال  مالکلا اذـه  و  اهب - هموقتم  هلولعم  هرثکلا  هرثکلل و  هموقم  هدـحولا  نأ  ههج  نم  فیاضتلا  لباقت  امهل  ضرع  امم  اـمهنکل 
اهلیزی و یتلا  هدحولا  هدوجو و  هثودح و  دنع  هلطبی  رخآلا و  یفانی  امهنم  لک  نیذللا  ریثکلا  دـحاولا و  نیب  الباقت  مهفن  انأل  طلخ  نم 

هدـحولا نم  رخآ  عونل  هلباقم  اهب  هموقتملا  اهعون و  نم  يرخأ  هدـحوب  موقتت  اهنأل  هرثکلا  کـلتل  هلعب  تسیل  هئراـطلا  هرثکلا  اـهلطبی -
لصتملل هضراع  همسقلا  لبق  تناک  هدحو  ناتدحو  كانهف  نیفصنب  مسجلا  انمسق  اذإ  انإف  هترثک  لاصتالا و  هدحوک  اهب  موقتی  ام  ریغ 

هینینثالل و هموقملا  یه  نیفصنلا  دحأل  هضراع  یه  يرخأ  هدحو  نیفصنلا و  عومجمل  هضراعلا  هینینثالل  ءزج  تسیل  یه  ینادحولا و 
هنأ هئراطلا  هینینثالا  و  هقباسلا ]  ] هدـحولا لباقت  یف  مالکلا  نکل  هینینثالا  هثداحلا و  هدـحولا  نیب  فیاضتلا  لباقت  ضورع  یف  ههبـش  ال 

.لباقتلا نم  مسق  يأ  نم 

.یفیاضتلا لباقتلا  وه  هرثکلا  هدحولا و  لباقت  نأ  تبثف  هفاضإلا  باب  نم  لباقتلا  موهفم  سفن  تلق  نإف 

نیب لباقتلا  قیقحت  یف  انمالک  اهماسقأ و  نم  یـش ء  نمـض  یف  الإ  اهققحت  نکمی  یتلا ال  هیلقعلا  هماعلا  عئابطلا  نم  موهفملا  اذه  تلق 
يأب هنأ  ریثکلا  دحاولا و 

هر س  اهنع ، هرخأتم  هلولعم و  هرثکلا  تاذلاب و  همدقتم  هلع و  هدحولا  نیفیاضتملا و  نیب  هیلع  اولاق ال  امک  - 1
هیلخدم اهیف و ال  توافت  هدحولا ال  سفنف  لباقلا  هیصوصخ  نم  أشن  امنإ  نیتدحولا  نیب  توافتلا  نأل  هیف  طلخ  لاقی ال  نأ  نکمی  - 2

دعب اهل  هدرطملا  هدحولا  میوقت  هئراطلا  هرثکلل  هدـحولا  میوقتف  لوبقملا  هدـحو  یف  رغـصلا  مظعلاب و  اهتوافت  لباوقلا و  تایـصوصخل 
هیلایکملا هلیکملا و  فیاضتب  لئاقلا  ثبشت  ول  اضیأ  دحاو و  زوجی  امیف ال  زوجی و  امیف  لاثمألا  مکح  نأل  لباقلا  یلإ  اهتفاضإ  طاقسإ 

هر س  هیلع ، هجوتی  مل  هیدودعملا  هیداعلا و  و 
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تایئزج نم  یئزج  هنأ  هیلع  قدصی  یتح  هسفن  یف  موهفملا  اذـه  ققحتی  مل  هنیعملا  هماسقأ  دـحأ  الوأ  ققحتی  مل  امف  ءاحنألا  نم  وحن 
.رم يذلا  هجولا  یلع  هفاضإلا  موهفم 

تاذلاب سیل  ریثکلا  دحاولا و  نیب  لباقتلا  نأ  معز  نم  مهنم  و 

نایرط نأل  کلذـک  سیل  هرثکلا  هدـحولا و  عوضوم  صخـشلاب و  ادـحاو   (1) نوکی نأ  بجی  نیلباـقتملا  عوضوم  نأـب  هیلع  جـتحا  و 
یلع وأ  عومجملا  ثیح  نم  عومجملا  وه  ادحاو  ائیش  عامتجالاب  تراص  یتلا  هددعتملا  ءایشألا  یلع  وأ  هرثکلا  سفن  یلع  امإ  هدحولا 

رخآلا و عوضوم  هنیعب  وه  امهدـحأ  عوضوم  سیل  ریدـقت  يأ  یلع  ینادـحولا و  لاصتالا  ثودـحب  اهلاوز  دـنع  ثدـحی  اهریغ  یش ء 
.اهعوضوم وأ  اهسفن  هدحولا  یلع  هرثکلا  نایرط  کلذ  یلع  سق 

نیب وه  هرثکاللا و  هرثکلا و  هدحواللا و  هدحولا و  نیب  لباقتلا  یفن  یلع  لدـل  مت  ول  لیلدـلا  نأب  ضقنلا  لوألا  هوجو  نم  ثحب  هیف  و 
.داسفلا

هیلوجرلاک هدیعب  وأ  هبیرق  هیسنج  وأ  هیعون  هتدحو  نوکی  دق  لب  ایـصخش  ادحاو  نوکی  نأ  مزلی  (2) ال  نیلباقتملا عوضوم  نأ  یناثلا  و 
اهلک رومـألا  هذـه  نم  معأ  رمأ  بـسحب  وأ  مـسجلل  نوکـسلا  (3) و  هکرحلا ناوـیحلل و  هیثونـألا  هیروکذـلا و  و  ناـسنإلل - هیئرملا  و 
مدعل اهل  ضئاقن  بولـس و  عم  لباقت  مزاوللا  تایتاذـلل و  نوکی  نأ ال  مزلل  کلذـک  ناک  ول  (4) و  فیک یشلل ء  هیرـشلا  هیریخلاک و 

.اهلاوز دنع  صخشلا  ءاقب 

هر س  صخشلاب ، دحاو  عوضوم  یلع  ابقاعتی  نأ  بجی  نالباقتملا  يأ  - 1
هر س  یصخش ، دحاو  عوضوم  یلع  نالباقتملا  بقاعتی  نأ  مزلی  يأ ال  - 2

امهنأ مولعمف  هنوکـس  رجحلا و  اذه  هکرح  امأ  هدـیعبلا و  هیـسنجلا  هدـحولل  لاثم  هنإف  دامجلا  نوکـس  عم  الثم  ناسنإلا  هکرح  يأ  - 3
هر س  یلویهلا ، یلاعت و  بجاولا  هیریخ  لثم  داری  هیرشلا - هیریخلا و  یف  اذک  یصخش و  عوضوم  یلع  نابقاعتی 

س رم ، امیف  هب س  حرـص  امک  یف  دوجو  بسحب  یلع ال  لمح  بسحب  وه  امنإ  اهـضئاقن  عم  مزاوللا  تایتاذلا  لباقت  نأ  یفخی  ال  - 4
هر
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وأ لومحملاب  دـحاولا  نإف  اهریغ  یف  هلباقملا ال  هرثکلا  هیـصخشلا و  هدـحولا  یف  متی  امنإ  هماـمت  ریدـقت  یلع  هرکذ  اـم  نأ   (1) ثلاثلا
.هئاقب عم  اهیف  رثکتی  دق  الثم  هبسانملاب  وأ  عوضوملا 

یف سیئرلا  خیـش  هب  حرـص  اـمک  داـضتلاک  اهـضعبل  لـب  لـباقتلا  قـلطم  طئارـش  نم  سیل  ناـک  هجو  يأـب  عوـضوملا  ءاـقب  نأ  عـبارلا 
دحاو عوضوم  یف  امهکارتشا  وأ  دـحاو  عوضوم  یلع  بقاعتلا  امهیف  بجی  سیلف  نافیاضتملا  اـمأ  لاـق و  ثیح  ءافـشلا  ساـیروغیطاق 
تناک نإ  كرتشم و  عوضوم  كانه  نوکی  وأ  الولعم - ریـصی  نأ  ناکمإ  هلاـحم  ـال  همزلی  رمـأل  هلع  وه  يذـلا  عوضوملا  نوکی  یتح 

.فاضملا نم  هیلولعملا  هیلعلا و 

داضتلا باب  نم  تاذلاب  امهنیب  لباقتلا  نأ  يأر  نم  مهنم  و 

الایکم وأ  هلع  امهدـحأ  نوک  نع  رظنلا  انعطق  امهیموهفم و  درجم  یلإ  انرظن  اذإ  اـنأبف  تاذـلاب  اـمهنیب  لـباقتلا  نأ  یلع  اـمأ  لدتـسا  و 
یشب سیل  هنألف  داضتلاب  امهنیب  لباقتلا  نأ  یلع  امأ  هدحاو و  ههج  نم  دحاو  نامز  یف  هدحاو  تاذ  یف  امهعامتجا  مدعب  انمزج  رخآلل 

نافیاضتملا رم و  امک  القعت  ادوجو و  نیئفاکتم - هرثکلا  هدـحولا و  نوک  مدـعلف  فیاضتلا  اـمأ  لـباقتلل  هیقاـبلا  هثـالثلا  ماـسقألا  نم  ء 
تـسیل هرثکلل  هموقم  اهنوکل  هدحولا  رخآلل و  ابلـس  امهیف  نیلباقتملا  دحأ  نوکلف  نارخآلا - نامـسقلا  امأ  کلذـک و  انوکی  نأ  بجی 

هدضب موقتی  دضلا ال  نأ  نم  لاقی  ام  همدعل و  هلع  یشلا ء  ناکل  الإ  اهل و  ابلـس  نوکی  هدحولاب ال  موقتی  امم  اهنوکل  هرثکلا  اهل و  ابلس 
.امهب موقتی  هنأ  عم  ضایبلا  داوسلا و  نم  دحاو  لکل  دض  هقلبلا  نأ  يرت  هفالخب أ ال  عقاولا  نأ  عم  لیلد  الب  يوعد  درجمف 

: میوقت ثحب و 

طرش ءافتنا  عم  هیقابلا  ماسقألا  دحأ  هنوک  یفنب  داضتلاب  لباقتلا  اذه  یلع  مکحلا  نأل  بارطـضا  لزلزت و  نم  ولخی  لئاقلا ال  اذه  مالک 
هیاغ یلع  نیفرطلا  نوک  دحاو و  عوضوم  یلع  بقاعتلا  زاوج  نم  داضتلا 

هر س  هلیلد ، یف  قوشلا  نم  يأ  - 1
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دـضلاب دـضلا  موقت  عاـنتما  هلوق  اـمأ  صـصخم و  ریغ  نم  اصیـصخت  نوکیف  یقاوبلا  دـحأ  هنوکب  هیلع  مکحلا  نم  یلوأ  سیل  دـعابتلا 
نیدضلا و نم  اهدض و ال  نم  هیقیقح  هیهام  لوصح  نکمی  الف  نادسافتم  نیدـضلا  نأ  مهلیلد  نأل  ءارتفا  وهف  لیلد  الب  يوعد  درجم 

لباقتلا نم  مسق  لیصحت  نایب  یف  اورکذ  امل  لصاح  نأ ال  رهظف  رابتعالا  ضرفلا و  درجمب  هتدحو  لب  هینادحو  هیهام  هل  تسیل  قلبألا 
اهصاوخ و عم  هعبرألا  ماسقألا  نم  هانرکذ  ام  روهشملا  نأ  الإ  اسماخ  امـسق  هل  اولعجی  نأ   (1) مهیلع بجیف  ریثکلا  دحاولا و  لباقت  یف 

اهمزاول

لوصف هیف  لولعملا و  هلعلا و  یف  هسداسلا  هلحرملا 

هراشا

نم رم  ام  فیعاضت  نم  رهظی  اـمک  تاـبثإلا - یفنلا و  نیب  رئاد  یلقعب  سیل  هعبرـألا  یف  لـباقتلا  ماـسقأ  رـصح  نأ  یلإ  حـیولت  هیف  - 1
انإ ال ماقملا  اذه  یف  لاقی  نأ  یغبنی  يذـلا  هیف و  مالکلا  رم  دـق  حالطـصالا و  یلع  ینبم  فورعملا  دـحلاب  داضتلا  دـیدحت  نأ  همالک 
دحاولا و یلإ  مسقنم  دوجوم  وه  ثیح  نم  دوجوملاف  هلمجلا  یف  نایفانتم  امهنأ  دوجوم و  ریثکلا  نأ  دوجوم و  دـحاولا  نأ  یف  کشن 

ینعأ نافصولاف  هتاذل  دوجولا  نم  ناعزتنم  ناموهفملاف  هطساو  طیسوت  ریغ  نم  دوجو  وه  امب  دوجولا  قحلی  یلوأ  ماسقنا  وه  ریثکلا و 
امهنأ نیع  یف  هیلإ  ناعجار  نافـصو  امهف  دوجولا  یف  هلاصألا  قحل  ءاضق  نیلطاب  اناکل  الإ  هتاذ و  نع  نیجراخ  ریغ  هرثکلا  هدـحولا و 

هب كرتشی  ام  نیعب  قرتفی  هترثک  هتدحو و  یف  دوجولاف  اعیمج  ریثکلا  دحاولا و  معت  دوجولا و  قواست  هدـحولا  نأ  رم  دـق  نافلتخم و 
هیتـبترم یلإ  هککـشملا  هـقیقحلا  ماـسقنا  لـیبق  نـم  ریثـکلا  دـحاولا و  یلإ  دوـجولا  ماـسقناف  کیکـشتلا  هیـصاخ  هذـه  سکعلاـب و  و 

یجراخلا و یلإ  هماسقنا  ریظن  وه  هیف و  دوجولل  هقواسملا  هدحولا  فعضل  هفیعضلا  هبترملا  وه  ریثکلا  فعضلا و  هدشلاب و  نیتفلتخملا 
بتارم نیب  نم  لباقتلا  ءافتنا  یف  بیر  کلذ و ال  ریغ  لایـسلا و  تباثلا و  یلإ  هماسقنا  هوقلاب و  ام  لعفلاب و  ام  یلإ  هماسقنا  ینهذلا و 

امم رهظ  دـقف  لباقتلا  هب  موقی  یتلا  هیتاذـلا - هیریغلا  عماجی  قافتالا ال  هب  ام  یلإ  بتارملا  یف  فالتخالا  هب  ام  عوجر  نـأل  کیکـشتلا 
لک نیذللا  ریثکلا  دحاولا و  نیب  الباقت  مهفن  انإ  هر  هلوق  امأ  ریثک و  دحاو و  امه  ثیح  نم  امهنیب  لباقت  ریثکلا ال  دحاولا و  نأ  هانمدق 

بتارم فالتخا  هیـضتقی  امم  دـیزأ  امهنیب  لطابتلا  یفاـنتلا و  درجمب  تبثی  ـالف  هدوجو  هثودـح و  دـنع  هلطبی - رخـآلا و  یفاـنی  اـمهنم 
هدم ط  ضعب ، نم  اهضعب  لازعنا  هنونیبلا و  نم  کیکشتلا 
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اهمیسقت هلعلا و  ریسفت  یف  ( 1  ) لصف

ناموهفم اهل  هلعلا  لوقنف 

هیلع فقوتی  ام  وه  اـمهیناث  رخآ و  یـش ء  مدـع  همدـع  نم  رخآ و  یـش ء  دوجو  هدوجو  نم  لـصحی  يذـلا  یـشلا ء(1)  وه  امهدحأ 
یلع اهریغ   (2) هلع ـال  یتـلا  یه  هماـت و  هلع  یلإ  مسقنت  یناـثلا  ینعملاـب  هلعلا  هدوجوب و  بجی  ـال  همدـعب و  عنتمیف  یـشلا ء - دوجو 

هروص  (3) یلإ مسقنت  همات  ریغ  هلع  یلإ  لوألا و  حالطصالا 

لب ائیـش  لعفی  الف  ضحم  یفن  مدـعلا  عناملا و  مدـع  اهئازجأ  نم  دوجو و  اهدوجو  نم  مزلی  فیک  هماتلا و  هلعلا  وه  اذـه  تلق  نإ  - 1
تلق .هدحولا  یلإ  اهبیکرت  دری  مل  هیرابتعا  هبکرم  یه  لب  اهل  دوجو  الف  اهل  هدـحو  هصقانلا ال  للعلا  عیمج  یلع  هلمتـشملا  هماتلا  هلعلا 

تایهیدبلا یلجأ  نم  تانئاکلا و  للعک  هبکرم  نوکت  دق  هیف و  لاکشإ  لوألا و ال  لولعملل  یلوألا  هلعلاک  هطیسب  نوکت  دق  هماتلا  هلعلا 
عیمجل عمجتـسملا  لعافلا  دوجو  دوجوملل  هماتلا  هلعلا  دوجو  عم  داری  نأ  اـمإف  ذـئنیح  ادوجوم و  نوکی  نأ  بجی  دوجوملا  لـعاف  نأ 
اـضیفم ادـیفم و  سیل  هنأل  یمدـع  رمأ  یلع  لعافلا  ریثأت  فقوت  یف  ورغ  ینعملا و ال  اذـهب  اهدوجو  یف  لاکـشإ  ـال  ریثأـتلا و  طـئارش 
لولعملا دوجو  یف  اهـضعب  هیلخدـم  نإف  هبـسحب  اهنم  ءزج  لـک  دوجو  اـهدوجو  نم  داری  نأ  اـمإ  لـعافلا و  وه  دـیفملا  اـمنإ  دوجولل 

دوجو نم  دب  مهلوقف ال  دعملاک  همدع  هدوجوب و  اهـضعب  عناملاک و  همدعب  اهـضعب  طرـشلا و  هروصلا و  هداملا و  لعافلاک و  هدوجوب 
بابلا مدعک  يدوجو  طرش  نع  فشاک  عناملا  مدع  نإ  فقاوملا  بحاص  لاق  نادجولا 127 و  نم  هیف  دوجولا  دوجوملل  هماتلا  هلعلا 
دوجو نع  فشاک  هنأب  فقسلا  طوقـسل  عناملا  دومعلا  مدعک  هیف و  ذوفنلا  نکمی  ماوق  هلئاضف  دوجو  نع  فشاک  هنإف  لوخدلل  عناملا 
قبـسیف مزاللا  کلذب  هنع  ربعیف  یمدـع  مزالب  الإ  يدوجولا  طرـشلا  ملعی  امبر ال  هنأ  الإ  طوقـسلل  هیف  فقـسلا  كرحت  نکمی  هفاسم 
اهئازجأ دوجول  هدوجوم  اضیأ  یه  نوکیف  هیدوجو  هماتلا  هلعلا  یف  هلخادلا  رومألا  عیمج  هدنعف  یهتنا  دوجولا  یف  رثؤم  هنأ  ماهوأ  یلإ 

دوجو بوجو  یف  اـهلولعم و  دوجو  دـنع  هلعلا  دوجو  بوجو  یف  هلوق  یف  یناـثلا  لـصفلا  یف  ناـیراج  باوجلا  لاؤـسلا و  اهرـسأب و 
هر س  هتلع ، دوجو  دنع  لولعملا 

یلع هلوق  لوألا و  لولعملل  لوألا  هلعلاک  هبکرم  اهنوک  مزلی  ذإ ال  یـشلا ء  هیلإ  جاتحی  ام  عیمج  هماتلا  هلعلا  مهلوق  نع  لدع  امنإ  و  - 2
یلع قدـصی  لوألا  ینعملا  نأل  لوألا  ینعملا  یلع  هوالع  هدایز و  يأ  فوذـحمب - قلعتم  وأ  همات  هلع  هلوقب  قلعتم  لوألا  حالطـصالا 

هلع دوجولا و ال  هدوجو  نم  لصحی  يذـلا  یـشلا ء  نأ  لصاحلاف  صخأ  ینعمب  ببـسلا  هیلع  لاقی  و  هماـتلا - هلعلا  نم  ریخـألا  ءزجلا 
هر س  هریغ ،

وه لعافلاب  دارملا  ذإ  لعافلا  همتت  نم  هروص  امهلعجل  رکذـلاب  نادرفی  ام ال  اریثک  عناـملا و  عاـفترا  طرـشلا و  هصقاـنلا  لـلعلا  نم  - 3
یف هعناوم و  عافترا  هطئارـش و  لوصح  نودـب  هروص  یـشلا ء  لوبق  عانتمال  هداملا - همتت  نم  نالعجی  امبر  هیلعافلاب و  هلقتـسملا  هلعلا 
امم ذإ  طبـضلا - هجو  نم  یناثلا  قشلا  یف  مالکلا  هلثم  هداملا و  دادع  نم  اهادـع  ام  لعافلا و  همتت  نم  تاودألا  لعج  صخلملا  حرش 
امأ هرس و  سدق  هیلإ  راشأ  امک  اهب  هبشلا  بیرق  هنوکل  هداملا  دادع  نم  وهف  ضرعلل  عوضوملا  امأ  عناملا و  عفر  طرـشلا و  ءزجب  سیل 

هر س  هروص ، هدام و  طرشب ال  امهف  لصفلا  سنجلا و 
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.لعاف هیاغ و  هدام و  و 

قحلا لب  اذک  یلإ  اذک و  یلإ  مسقنت  هلعلا  نأ  رکذـی - امیـس و  طخم ال  كارتشالاب  هعبرألا  هذـه  یلع  هلعلا  مسا  قالطإ  نأب  لئاقلا  و 
.یناثلا ینعملاب  لکلا  یلع  هلوقم  اهنأ 

یلإ هروصلا و  یه  لعفلاب و  یشلا ء  نوکی  هب  ام  یلإ  مسقنی  ءزجلا  نوکی و  وأ ال  یشلل ء  اءزج  نوکی  نأ  امإ  هلعلا  نإ  نولوقی  امبر  و 
یـشلا ء و هب  نوکی  ام  وأ  هیاغلا  یه  یـشلا ء و  هلجأل  ام  نوکی  نأ  امإ  ءزجب  تسیل  یتلا  و  هداملا - یه  هوقلاب و  یـشلا ء  نوکی  هب  اـم 

هداملا رـصنعلا و  مساب  نراقملا  یـشلا ء  هنم  ام  یمـسی  نیابم و  وه  ثیح  نم  نیابملا  یـشلا ء  هنم  امب  لعافلا  صخی  دق  لعافلا و  وه 
هیداـملا هلعلا  مسا  یف  عیمجلا  عمجی  اـمبرف  تاـئیهلاک  اـهیف  اـم  یلإ  يرـصنعلا و  عونلاـک  اـهنم  اـم  یلإ  اـهتیلع  راـبتعا  فـلتخی  اـضیأ 

.اعبرأ للعلا  نوکیف  دادعتسالا  هوقلا و  ینعم  یف  اهکارتشال 

لوألا رابتعالاب  اهعاجرإ  یلوألا  اهنم و  عومجملل  و  هداملل - اهمیوقت  وحن  فلتخی  اـضیأ  هروصلا  اـسمخ و  نوکیف  لـصفی   (1) امبر و 
هیفیک ثحب  یف  هنایب  حضتیس  امک  اهب  اهنیرق  هماقإ  هلعلا و  هذه  هدافإل  بجوم  نراقم  ریغ  کیرش  عم  تناک  نإ  هیلعافلا و  یلإ 

هدوجو یف  یـشلا ء  هیلع  فقوتی  ام  یه  هصقاـنلا و  هلعلا  هلوقب 128  ایلیصفت  امیسقت  رکذ  فقاوملا  حرـش  یف  فیرـشلا  ققحملا  و  - 1
هروصلا یلإ  سایقلاب  لـباقلا  لـحملا  ضرعلا و  یلإ  ساـیقلاب  عوضوملا  وهف  لولعملل  لـحم  اـمإ  یناـثلا  هنع و  جراـخ  وأ  هل  ءزج  اـمإ 

نوکی نأ  امإ  ذـئنیح  كاذ و  اذـه و ال  وأ ال  دوجولا  هیاغ  هلجأل  ام  وأ  دوجولا  لعاف  هنم  ام  امإف  هل  لحم  ریغ  امإ  اهدـحو و  هیرهوجلا 
وأ لصفلا  سنجلا و  وه  و  ایلقع - اءزج  نوکی  نأ  امإ  اءزج  نوکی  ام  ینعأ  لوألا  عناملا و  مدـع  وه  ایمدـع و  وأ  طرـشلا  وه  اـیدوجو 

، اضیأ دعملا  لمـشیف  ولخلا  عنم  خلإ  ایدوجو  نوکی  نأ  امإ  ذـئنیح  هلوق و  یف  هلـصفنملا  یهتنا و  هروصلا  هداملا و  وه  ایجراخ و  اءزج 
هر س 
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اـضیأ انهاه  نم  ملعف  اهل  هیلعاف  هلع  لب  اهل  هیروص  هلع  تسیل  نکل  هداملل  هروص  تناک  نإ  هروصلاف و  هروصلا  هداملا و  نیب  مزـالتلا 
ضرعلل لب  هیلع  اهمدـقتل  هروصلل  أدـبم  نوکی  هیف ال  امل  أدـبم  ناک  اذإ  اضیأ  لباقلا  نراقملا و  ریغلاب  لعافلا  صـصخ  نم  نظ  داـسف 

نوکی نکل  هتبلا و  أدـبم  نوکی  هوقلاب ال  وه  ام  ههج  نم  هوقلاب  ام  هوقلاب و  نوکی  امنإ  هتاذ  رابتعاب  هنأل  لعفلاب  هروصلاـب  ـالوأ  هموقتل 
.هروصلاب موقت  ام  دعب  ضرعلا  دوجول  وأ  بکرملا  هیهامل  أدبم 

اذإف هروصلا  امأ  نیرابتعاب  امهنم  بکرملل  هدـیعب  هبیرق و  هلع  نوکی  امم  هروصلا  هداملا و  نم  هدـحاو  لـک  نأ  هاـنرکذ  اـمب  حـضتا  و 
اذهب بکرملا - هلعل  هلع  هروصلا  نوکیف  بکرملل  هلع  هداملا  لعفلاب و  هداملل  هموقم  نوکت  رهوجلا - نم  هلوقم  هیقیقح  هروص  تناک 
هیفنص هیهام  بکرملا  ناک  اذإف  هداملا  امأ  و  امهنیب - هطـساو  الف  هل  هیروص  هلع  بکرملل  يروص  ءزج  یه  ثیح  نم  هنکل  رابتعالا و 
هداملا تناکف  یفنـصلا  بکرملل  هیروص  هلع  وه  يذـلا  ضرعلا  کلذـل  اموقم  اعوضوم  هداملا  نوکت  هیـضرع  هئیه  هروصلا  تناـک  و 

.امهنیب هطساو  الف  هل  هیدام  هلع  بکرملل  اءزج  اهنوک  ثیح  نم   (1) اهنأ یلع  ههجلا  هذه  نم  بکرملا  هلع  هلع 

اذإ هیدام و  هلع  يرخألا  هیروص و  هلع  امهادـحإ  نوکیف  هل  ناءزج  امه  ثیح  نم  لولعملل  ناتبیرق  ناتلع  هروصلا  هداملا و  هلمجلاـب  و 
هلع تسیل  بکرملل  یطیـسوتلا  اهمیوقت  یف  هداملا  لـب  وحنلا  اذـه  بکرملل  اـهمیوقت  وحن  سیلف  بکرملا  هلع  هلع  امهادـحإ  تناـک 

.ایروص اببس  تسیل  بکرملل  یطیسوتلا  اهمیوقت  یف  هروصلا  اذک  هل و  هیدام 

.هریثک تاطابترا  تابسانم و  اهنیب  دجوی  عبرألا  للعلا  هذه  نأ  ملعا  مث 

رخآلل ببس  هیاغلا  لعافلا و  نم  دحاو  لک  نأ  اهنم 

ببس ههج  نم  هیاغلا  جراخلا و  یف  اهلصحی  يذلا  وه  فیک ال و  هیاغلل و  ببس  ههج  نم  لعافلاف  ههج  نم 

هر س  اهتریظن ، اذکه  اهنأ و  عم  يأ  - 1
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لوقتف تححـص  مل  لیق  اذإ  حـصأل و  لوقتف  ضاترت  مل  کل  لیق  اذإ  کلذـل  اهلجأل و  لعافلا  لعفی  یتلا  یه  ـال و  فیک  لـعافلل و 
نوکل ال  نیعلا - یف  هیاغلا  هیهام  دوجول  هلع  لعافلا  هضایرلل و  یئاغ  ببـس  هحـصلا  هحـصلل و  یلعاف  ببـس  هضایرلاف  تضترا  ینـأل 

.العاف لعافلا  نوکل   (1) هلع هیاغلا  اهتیهامل و  هیاغ و ال  هیاغلا 

رخآ هجوب  يرخألل  ببس  هروصلا  هداملا و  نم  تادحو  لک  نأ  اهنم  و 

.هیلإ ریشأ  امک 

رخآ ضعب  عم  دحتی  امم  للعلا  هذه  ضعب  نأ  اهنم  و 

هیاغلا هروصلا و  لعافلا و  یه  اهنم و  ثالث  هیهام  نوکی  نأ  قفتی  امبر  القع و  ادوجو و  لکلا  هیاغ  وه  لکلا  لعاف  نأ  یجیـس ء  امک 
یف لصاحلا  سیل  هنم و  رخآ  یـش ء  هیمدآلا ال  هروص  وه  هفطنلا و  نم  هیمدـآلا  هروصلا  نوکتل  أدـبم   (2) بألا یف  نإف  هدحاو  هیهام 
نم هروص و  یهف  ناسنإلا  عون  هداملا  عم  موقت  ثیح  نم  اهنکل  هفطنلا  اهیلإ  كرحتی  یتلا  هیاغلا  اـضیأ  یه  هیمدآ و  هروص  ـالإ  هفطنلا 

- بکرملا هداملا و  یلإ  هدـحولا  کلت  تسیق  اذإف  هیاغ  یهف  هیلإ  اهکیرحت  یهتنی  ثیح  نم  هلعاف و  یهف  هنم  اـهکیرحت  يدـتبی  ثیح 
هروص یه  هکرحلا و  ءادتبا  رابتعاب  هلعاف  هرم  هیاغ  هرم و  هلعاف  تناک  هکرحلا  یلإ  تسیق  اذإ  نیرابتعاب و  هیروص  هلع  هروص و  تناک 

ءافشلا باتک  یف  لصف  امک  نبالا  هروص  یه  و  هکرحلا - ءاهتنا  رابتعاب  هیاغ  بألا و 

نوک کلذـک  هلعب  سیل  هیاغ  هیاغلا  نوک  نأ  امک  ذإ  هیلعافلاب  هفـصتم  لعافلا  تاذ  يأ  لعافلا  نوکل  هلع  ینهذـلا  اهدوجوب  يأ  - 1
هر س  العاف ، لعافلا 

نبالا یف  اهنإ  ثیح  نم  هیعونلا  هروصلل  بألا  یف  اهنإ  ثیح  نم  هلعاف  اهنإف  ناسنإلا  یف  هیعونلا  هروصلا  هیمدـآلا  هروصلاـب  دارملا  - 2
اهلعاف نإف  طیطاختلا  لکشلا و  اهب  دارملا  سیل  هتوق و  هلوحب و  هترـضح  یبرقم  ضعب  وأ  هللا  وه  یهلإلا  لعافلا  ناک  نإ  هرکذ و  امک 

هر س  رهاظ ، وه  بألا و  یف  يذلا  لکشلا  هروصلا و  یقارشإلا ال  دنع  عونلا  بر  اهلعاف  وأ  خیشلا  دنع  هروصملا  هوقلا  یعیبطلا 
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هتلع دوجو  دنع  لولعملا  دوجو  بوجو  یف  اهلولعم و  دوجو  دنع  هلعلا  دوجو  بوجو  یف  ( 2  ) لصف

هراشا

هلعلا یلإ  هجاحلا  نع  یـشلا ء  ناینغی  عانتمالا  بوجولا و  نأ  تفرع  امل  مدعلا  دوجولا و  نکمم  هتاذ  یف  ناک  امل  لولعملاف  لوألا  امأ 
کلذ لوصح  لاح  الـصاح  حجرملا  کلذ  نوکی  نأ  دب  حجرملا و ال  یلإ  جایتحالا  نم  رخآلا - یلع  هیفرط  دحأ  ناحجر  یف  دب  الف 

حجرملا دوجو  نم  دب  نذإف ال  ایدوجو  نوکی  نأ  بجو  ایمدع  نوکی  نأ  عنتما  امل  دوجولل  حجرملا  مث  هنع  اینغ  ناکل  الإ  حـیجرتلا و 
نوکی نأ  امإف  هریغ  دوجول  احجرم  ناک  اذإ  دوجولا  بجاو  نإ  نولـصحملا  لاقف  یناثلا  اـمأ  بولطملا و  وه  حـجارلا و  لوصح  لاـح 

یلع هتاذل  هفـص  ضرفی  امک  هل  مزال  رمأل  وأ  هتاذ  ریغ  تانکمملا  دوجو  یلع  مدقتی  الف  هاوس  ام  دوجول  احجرم  هصوصخملا - هتاذـل 
تافـصلا نم  هعم  ضرفی  وه و ال  لـصح  ول  ذإ  حـیجرتلا  مودـیف  مئاد  حـجرملاف  دوجولا  هبجاو  تافـص  هل  نأ  نم  هماـعلا  همهوتی  اـم 

ارثؤم رثؤملا  نوکی  هب  ام  نأل  کلذ  هریغ و  یلع  هریثأت  فقوتی  مل  ثیحب  تانکمملا  دوجولا  رثؤم  سیلف  یشلا ء  لصحی  مل  همئادلا و 
الإ احجرم  حجرملا  ریـصی  ذئنیحف ال  احجرم  رخآ  اببـس  یعدتـسا  انکمم  ناک  نإف  بجاو  وأ  نکمم  امإ  هنع  رثألا  رودصف  ققحت  یتم 

مامـضنا دعب  رثألا  رودص  یف  مالکلا  مث  فلخ  اذـه  رخآ  یـش ء  یلإ  جاتحم  ریغ  هتیرثؤم  نأ  انـضرف  دـق  رخآلا و  حـجرملا  کلذ  عم 
هتیرثؤم ال تناک  نإ  امأ  هماودب و  ماد  رثألا و  بجو  همامتب  رثؤملا  دجو  یتم  هنأ  تبثی  وأ  لسلـستلا  مزلی  نأ  امإف  قاب  حـجرملا  کلذ 
لوألا و ال لولعملا  یف  مالکلاک  هیف  مالکلاف  اثداح  ناک  نإ  وه  لصفنم و  رمأل  تناک  هتاذ  مزاول  نم  یـشل ء  هصوصخملا و ال  هتاذـل 

یمـسی نأب  فلتخی  کـلذ ال  هتلع و  ماودـب  هماود  مزلی  هنأ  یلإ  مـالکلا  دوعیف  دوجولا - بجاو  یلإ  یهتنی  نأ  دـب و  ـال  لـب  لسلـستی 
.ناک یش ء  يأ  وأ  هدارإ  وأ  ایعاد  وأ  هحلصم  وأ  اتقو  ثداحلا - کلذ 

ثادحإ میدق  رایتخاب  راتخی  نأ  زوجی  راتخم و  لعاف  یلاعت  يرابلا  لیق  نإف 
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.هنمزألا نم  هریغ  نود  نیعم  نامز  یف  نیعم  یش ء 

.راتخم بجوم ال  وهف   (1) کلذ نکمی  مل  نإف  نکمی  مل  مأ  تقولا  کلذ  ریغ  یف  داجیإلا  راتخی  نأ  هنکمأ  له  انلق و 

.لزألا یف  تقولا  کلذ  یف  هنوک  عم  لعفلا  ققحت  ذئنیح  بجو   (2) اضیأ و 

هتاذ مزاول  نم  هعوقو و ال  دنع  لطبی  مل  الإ  ابجاو و  نوکی  رایتخالا ال  کلذف  هعاقیإل  رایتخالا  لطبی  لعفلا  کلذ  عوقو  دـنع  اضیأ  و 
سیل اهماودب و  ماد  لب  لعفلا  عوقو  دنع  لطب  امل  هبوجو  یف  تفک  ول  تاذـلا  نأل  يرخأ  هلعب  هبوجو  نوکی  نأ  دـب و  الف  هانرکذ  امل 

مزلی هتاذ  ادـع  ام  یلإ  ادنتـسم  هرایتخا  ناک  ولف  هرایتخا  یلإ  دنتـسی  هتاذ  ادـع  ام  نأل  لاحم  اضیأ  يرخأ  هلعب  اـبجاو  هنوک  کلذـک و 
رخآلا یلع  نیرایتخالا  دحأ  حـجرتی  مل  هیف  هعاقیإ  راتخا  يذـلا  تقولا  کلذ  ریغ  یف  ملاعلا  عاقیإ  راتخی  نأ  هنکمی  ناک  نإ  رودـلا و 

یف مالکلا  داعف  هتاذ  یلإ  تهتنا  تارایتخالا و  تلـسلست  رخآ  رایتخا  ناک  نإ  وهف  حـجرملا  کـلذ  یلإ  مـالکلا  لـقنن  حـجرمل و  ـالإ 
ناک ءاوس  هتاذ  نع  رداوصلا  لوأ  رودص 

اقبـس هقباسلا  هموهوملا  هنمزألا  یف  مدعلاب  ملاعلا  دوجو  هیقوبـسم  ینعمب  ثودحلاب  لئاقلا  مصخلا  بهذم  یلع  ینبم  یمازلإ  اذـه  - 1
بهذم یلع  امأ  بجوی و  مل  بجی  مل  ام  یـشلا ء  همدقم  اورکنأ  اذل  نایفانتم و  مهدنع  بوجولا  رایتخالا و  نإف  هرعاشألاک  ایکاکفنا 

یلاعت هنوک  عم  اعنتمم  لزـألا - یف  اـبجاو و  لازی  ـال  اـمیف  داـجیإلا  نوکی  نأ  زوجیف  راـیتخالا  یفاـنی  ـال  راـیتخالاب  بوجولاـف  مهریغ 
هر س  اراتخم ،

هذفان و هتدارإ  اضیأ  مولعملا و  دوجول  أشنم  یلعف  یلاعت  هملع  هردقلا و  هدارإلا و  هیـشملا و  ملعلاب و  لعفلا  هیقوبـسم  رایتخالا  نأل  - 2
لعفلل و هبجوم  هدارإلا  نأ  وه  رخآ و  عفدم  انل  تقولا و  کلذ  روضح  یلإ  اجاتحم  هعادبإ  یلاعت و  هلعف  ناک  ریدقتلا  اذـه  یلع  اضیأ 

هدارإلا نأل  لولعملا - هنع  فلختی  يذلا ال  هماتلا  هلعلا  نم  ریخألا  ءزجلا  اهنأل  ناکمإلا  یلإ  بوجولا  هبـسن  مهدنع  هردقلا  یلإ  هتبـسن 
هنع فلختی  فیک  لعفلاف  هدارإلا  سفن  وأ  هروکذملا  هعبرألاب  لعفلا  هیقوبسم  رایتخالا  لیملا و  مزجلا و  مزعلل و  بقعتملا  دصقلا  یه 

دحأ يوری  امک  یلک  یلیم  هدارإلا  کلت  مزج و  قیدـصت و  هیؤر و  ملع و  رخآ  تقو  یف  لعفلا  تقو و  یف  يذـلا  راـیتخالا  کـلذ  و 
هر س  فیصلا ، یف  ینبی  نأ  ءاتشلا  یف 
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.ابازحأ اوبزحت  سانلا و  قرتفا  کلذ  دنعف  رخآ  ائیش  وأ  ارایتخا 

اذإ عبسلا  نم  براهلا  نأ  امک  کلذ  هیلع  بجوأ  رمأل  رخآلا ال  نود  نییواستم  نیرمألا  دحأ  راتخملا  راتخی  نأ  زاوجب  لاق  نم  مهنمف 
.حجرمل رخآلا ال  نود  هرایتخاب  امهدحأ  کلسی  هنإف  هوجولا  عیمج  نم  نایواستم  ناقیرط  هل  نع 

هیـصاخ نأل  لب  هیمل  وأ  عاد  وأ  هیولوأ  یلع  ءانب  ال  عوقولاب - نییواستملا  نیبناـجلا  دـحأ  صیـصخت   (1) هدارإلا نأش  لاـق  نم  مهنم  و 
نم و  اهل - هیـسفنلا  تافـصلا  نم  هحجرم  هفـص  اهنوک  نأل  هیمل  حـجرم و  یلإ  هجاحلا  نود  نم  نیلثامتملا - دـحأ  حـجرت  نأ  هدارإلا 

.هلعب ایاوزلا  اذ  ثلثملا  نوک  للعی و ال  اناویح ال  ناسنإلا  نوک  نإف  هللعم  ریغ  یه  هیهاملا و  مزاول 

بجاو نوکی  عقیـس  هنأ  هنم  ملع  امف  عقی  اهیأ ال  عقی و  تامولعملا  يأ  هنأ  ملعیف  تامولعملا  عیمجب  ملاـع  یلاـعت  هنإ  لاـق  نم  مهنم  و 
عقی هنأ  ملعی  ام  دیری   (3) مرج الف  عوقولا  عنتمم   (2) هریغ عوقولاب و  اصتخم  کلذ  ناک  اذإ  الهج و  هملع  ناک  عقی  مل  ول  هنـأل  عوقولا 

.لاحم لاحملا  هدارإ  نأل  هریغ  دیری  و ال 

نیعم تقوب  هداجیإ  يرابلا  صیـصختف  حـلاصملا  کلت  ملعن  انک ال  نإ  حـلاصملا و  نع  هیلاـخ  ریغ  یلاـعت  هلاـعفأ  نإ  لاـق  نم  مهنم  و 
.هریغ یف  عقو  نإ  توفی  هحلصم  نمضتم  تقولا  کلذ  یف  هعوقو  نأب  املاع  هنوک  لجأل 

لعافلا یلإ  عجری   (4) رمأل سیل  لزألا  یف  هنع  لعفلا  رودص  مدع  لاق  نم  مهنم  و 

هر س  ناکمإلا ، یلإ  بوجولا  هبسن  مهدنع  هردقلا  یلإ  هدارإلا  هبسنف  - 1
هر س  عنتمم ، هنامز  عوقو  نامز  لبق  هعوقو  يأ  - 2

س عونمم ، هنأ  تملع  دق  هلبق و  نکمم ال  لازی  امیف ال  هعوقو  ینعی  هناکمإب  ملعلا  مکحی  ام  یـضمتف  ملعلل  هعبات  هدارإلا  نأ  ینعی  - 3
هر

لعج انه  هملع و  یه  ثودـحلا  هلع  كانه  لعج  ذإ  هرکذ  رم  يذـلا  عقی  هنأ  ملعی  اـم  دـیری  یلاـعت  هنأـب  لوقلا  نع  زاـتمی  اذـهب  و  - 4
هر س  لعفلل ، ایتاذ  ثودحلا 
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.عنتمم ضقانتم  امهنیب  عمجلا  هل و  لوأ  ام ال  لزألا  لوأ و  هل  ام  لعفلا  نإ  ثیح  نم  لعفلا  یلإ  عجری  رمأل  لب 

.ماسجألا ملاع  ثودح  یف  کل  رهظیس  امک  هب  هلئاق  نطفت  ول  حیحص  هجو  هل  امم  لوقلا  اذه  لوقأ 

رخآ ائیـش  هدعب  دیری  مث  ائیـش  لعفی  هنأ  معز  و  هقحال - هقباس و  هیهانتم  ریغ  هددـجتم  تادارإ  دوجولا  بجاو  یلع  تبثأ  نم  مهنم  و 
.دیری مث  لعفیف 

.اهیف للخلا  نایب  لاوقألا و  هذه  ناینب  مده  یف  عرشنل  و 

هببـسب دسنی  عناصلا  تابثإ  یلإ  قیرطلا  نأ   (1) لوألا نیهجوب - هعفدف  حجرمل  نیرایتخالا ال  دـحأ  حـیجرت  زوجی  مل ال  هنأب  لوقلا  امأ 
.دوجولا بجاو  تابثإ  اننکمی  مل  هدعاقلا  هذه  انلطبأ  ولف  رثؤملا  نع  ینغتسی  زئاجلا ال  نأ  وه  هیلإ  قیرطلا  نإف 

اریمض و هب  رقأ  اناسل و  هدناع  هرکنأ  نم  ههادبلاب و  مولعم  هنأ  عم  ببسلا  یلإ  مدعلا  دوجولا و  نکمملا  هجاح  نایب  نم  قبـس  ام  یناثلا 
يرورضلا هدوجوب و  ملعلا  ریغ  حجرملا  دوجو  نإف  نیبناجلا  دحأ  لوصح  لاحتـسا  حجرم  كانه  ققحتی  مل  امف  روصلا  نم  هدروأ  ام 

تاهجلل یعاودلا  يواست  دنع  هنإف  انایحأ  هسفن  نم  لقاعلا  هدجی  امم  اذه  رخآلا و  نع  امهدـحأ  کفنی  امبر  هب و  ملعلا  هدوجو ال  وه 
.حجرم رهظی  مل  ام  كرحتی  هعضوم و ال  یف  فقی 

اهیلإ هبـسنلاب  نابناجلا  ناک  اذإ  هدارإلا  نإف  هل  لصاح  ـالف  اهتیـصاخ  نم  یه  هیتاذ و  هفـص  هحجرم  هدارـإلا  نوک  لاـق  نم  لوق  اـمأ  و 
حجرمب الإ  امهدحأ  صصختی  ءاوس ال 

هلمجلاب یلعافلا و  حـجرملا  راکنإل  عناصلا  تاـبثإ  باـب  دادـسنا  یئاـغلا و  حـجرملا  راـکنإ  حـجرم  ـالب  حـیجرتلا  زیوجت  تلق  نإ  - 1
یف مزلی  حجرتلاف  مزلأ  ام  مزلأ  حجرم  الب  حجرتلل  امزلتسم  حجرم  الب  حیجرتلا  ناک  امل  تلق  .حیجرتلا  حجرتلا ال  وه  کلذل  مزلتسملا 
دنع لعافلا  هیلعاف  هلع  یئاغلا  حـجرملا  ناک  امل  اضیأ  يرت و  امک  نیراتخملا  ـال  نیراـیتخالا  دـحأ  حـیجرت  یف  مـالکلا  نیحیجرتلا و 

هر س  لعافلا ، راکنإ  هراکنإ  ناک  هیتبثم 
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اذـهل ایواسم  ضرف  يذـلا  رخآلا  بناـجلا  ریتخا  ول  سیل  سوه أ  وهف  اهنوعدـی  یتلا  هیـصاخلا  اـمأ  حـجرمب و  ـالإ  نکمملا  عقی  ـال  ذإ 
هدارإلا نإف  لوقعم  ریغ  هیواستم  نیبناجلا  یلإ  اهتبسن  نأ  عم  یشب ء  هدارإلا  قلعت  مث  اضیأ - هعم  هلصاح  هیصاخلا  کلت  تناک  بناجلا 

لقعی هیفاضإلا و ال  تافصلا  نم  اهنإف  اقلطم  ام  ائیش  قفتا و ال  یش ء  يأ  دیری  دیرملا ال  نإف  تقلعت  مث  یشب ء  هدارإ  الوأ  تلصح  ام 
تاهج ضعبب  صیـصختلا  هدارإلا  کـلتل  ضرعی  مث  قـالطإلا  یلع  اـم  یـش ء  یلإ  هفاـضم  اـضیأ  ـال  یـش ء و  یلإ  هفاـضم  ریغ  هدارإ 

یلع مدـقتم  حـجرتلاف  امهدـحأب - هصـصختم  هدارإ  لصحی  نیبناجلا  دـحأل  حـجرم  كاردإ  لـصح  روصت و  عقو  اذإ  لـب  ناـکمإلا -
کلذ یف  هعوقول  اعبات  ناـک  اذإ  اذـک  تقو  یف   (1) هعوقوب هملع  لوقنف  عقیـس  هنأ  ملع  ام  دـیری  هنأ  اثلاث  هورکذ  يذـلا  امأ  هدارـإلا و 

اعبات هیف  هعاقیإ  یلإ  دـصقلا  ناک  ولف  هیف  هعاقیإ  یلإ  هدـصقل  عبت  تقولا  کلذ  یف  هعوقو - صیـصخت  نأ  کـش  ـال  نیعملا و  تقولا 
.رودلا مزل  هیف  هعوقوب  هملعل 

تادوجولل هعبات  تایهاملا  نأ  تامودعملا و  هیئیش  نالطب  تملع  دق   (2) اضیأ و 

عنتمم هریغ  عوقولاب و  صتخم  کلذ  مهلوق  الإ  اضیأ - قیقحتلا  لهأ  هب  لوقی  یـشب ء  اولاق  ام  لب  هیعباـتلاب  اولوقی  مل  لوقت  کـلعل  - 1
قلعتی هتدارإ  تاعنتمملا و  یه  عقت و  اهیأ ال  تانکمملا و  یه  عقت و  تامولعملا  يأ  نأ  ملعی  لوقی  اـضیأ  قیقحتلا  لـهأ  نـأل  عوقولا 
یلعفلا ملعلاب  اولاق  ول  ملعلا و  هیعباتب  نولئاق  هرعاشألا  نأ  جراخ  نم  مولعم  لوقأ  .هیعباتلا  لوقلا  اذه  درجم  نم  مزلی  و ال  تانکمملاب -

هیلع امب  ملعلا  نإ  اناهرب  مهیلع  لاقی  وأ  ـالثم  یقـشلا  هواقـشب  ملعلا  یف  مهداـقتعاب  ربجلا  مزل  مهیلع و  مدـقلا  مزل  مولعملا  لـبق  يذـلا 
ملاعلا دنع  یش ء  مولعملل  نکی  مل  ول  هنع و  ربخی  لوهجم و ال  مودعملا  ذإ  مولعملا  یـشلا ء  دوجو  یعدتـسی  رمألا  سفن  یف  یـشلا ء 

اـمک ال هنع  اـغورفم  نیعم  تقو  یف  عوقولا  اولعج  ذإ  هرداـصم  مهمـالک  یف  يدـنع  زیمتی و  فیک  ملعی و  فیک  هیهاـم  ـال  ادوـجو و 
هر س  یفخی ،

توبث مزلی  هیهاملا  هیئیـش  ببـسب  ناک  نإ  و  رودـلا - مزل  دوجولا  هیئیـش  ببـسب  ناـک  نإ  یـشلا ء  هیلع  اـمب  لزـألا  یف  هملع  ینعی  - 2
یش وهف  تایهلإلا  یف  یجیس ء  امک  الفطت  اعبت و  یلاعت  قحلا  دوجوب  اررقتم  تباثلا  نیعلا  هیهاملا و  هیئیش  ببـسب  ناک  نإ  مودعملا و 
نأ عم  هقیقحلا  طیسب  دوجو  یف  طسبأ  یلعأ و  وحنب  ءایشألا  تادوجو  ءاوطنا  ببـسب  هنوک  یلإ  مهلوصو  نع  الـضف  هیلإ  اولـصی  مل  ء 

هر س  ایلعف ، هنوکل  ثودحلل  اصصخم  نوکی  یبوجولا ال  یلزألا  ملعلا  کلذ 
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.اهلوصحل عبات  هنأ  اهیلع ال  مدقتم  تانکمملا  لصحتل  ببس  یلاعت  هملع  نأ  ملعتس  و 

مزاول نم  نوکی  نأ  امإ  نیعم  تقو  یف  لعفلا  عوقو  یلع  هبترملا  هحلـصملا  لوقنف  دابعلا  حـلاصم  هیاعر  نم  اعبار  هورکذ  يذـلا  امأ  و 
نم نوکی  نأ ال  امإ  تقو و  نود  تقول  اـحجرم  نوکی  ـال  کلذـک  نوکی  اـم  دـجو و  یتم  هیلع  بترتی  ذـئنیحف  لـعفلا  کـلذ  دوجو 

لقننف تازئاجلا  لیبق  نم  تاقوألا  رئاس  نود  تقولا  کلذ  یف  هلوصح  یلع  هحلـصملا  کلت  بترت  ذـئنیحف  لعفلا  کلذ  دوجو  مزاول 
نوکیف تقولا  تاذ  تقولا  کلذب  صیصختلا  یف  رثؤملا  نوکی  نأ  الإ  مهللا  تاقوألا  نم  هریغ  نود  هب  صیصختلا  ببـس  یلإ  مالکلا 

دوجولا و هنکمم  هلاحم و  ـال  هبترتم  یه  هدوجوم و  تاـقوألا  تناـک  اذإـف  رخآ  تقو  هلبق  ـالإ و  تقو  ـال  و  اـیدوجو - ارمأ   (1) تقولا
یف داز  ول  لوقی  نأب  هلقع  نم  لقاعلا  عنقی  فیکف  اضیأ  و  بولطملا - وه  امئاد و  نوکت  یلاعت   (2) هتیرثؤمف یلاعت  يرابلا  نع  هرداص 

فاعضأ یصحی  انامز ال  نیعملا  تقولا  یلع  هقلخ  مدق  ول  دابعلا و  حلاصم  تلطب  هفاعـضأ  فاعـضأ  یـصحی  امب ال  ملاعلا  اذه  رادقم 
.مهحلاصم تلطب  هفاعضأ 

یف هجو  هل   (3) ناک نإ  اذـهف و  لعفلا  عانتمال  اقباس  لصحی  اـمنإ  مهلوق  اـمأ  هریغب و  ـاللعم  قلطملا  هللا  لـعف  نوکی  نأ  مزلی  اـضیأ  و 
داجیإلا عنصلا و  قلطم  یف  هب  لوقلا  عنتمی  نکل  هیصخشلا  اهتایوهب  هددجتملا  عئابطلا  تایصوصخ  لاعفألا و  تایئزج 

هر س  تقولا ، تاذ  ثودحلا  صصخم  نإ  یبعکلا  لوق  لاطبإ  یلإ  حیملت  هیف  - 1
داجیإلا ریثأتلا و  عنـصلا و  هفاضإلا و  ماود  وه  امنإ  ناهربلا - نم  هجولا  اذهب  تباثلا  نایبلا و  نم  مزاللا  نوک  یلإ  هفیطل  هراشإ  هیف  - 2

اذه ردص  همث  نم  عنـصلا و  قلطم  یف  هلوق  قلطملا و  لعفلا  یف  کلذ  دیعب  هلوق  نم  دارملا  وه  اذه  قلخلا و  رمألا ال  يأ  عونـصملا  ال 
رفک و ام  قولخم  مدقب  و  اهنأش - یلاعت  اهتافـص  تاذلا و  يوس  ام  ماودب  لوقلا  نولـصحملا و  هیلإ  بهذ  امب  مالکلا  ءادتبا  یف  يأرلا 

هر ن  لانملا ، بعص  هنکل  لاقملا و  ررقی  نأ  بجی  اذکه  همکحلا  نیطاسأ  نم  لامکلا  جراعم  باحصأ  هب  لاق  ام  لالض 
فـص یف  اعقاو  هنوک  تابثلا و  هیلزألا و  نع  هتاذب  یبأی  تاذلاب  ددجتملا  کلملا  ملاع  نإف  يددجتلا  ثودحلا  یف  حصی  اضیأ  و  - 3

هر س  یلاعت ، هضیفل  عاطقنا  کلذ ال  عم  و  یعیبطلا - دوجولا  اذهل  یتاذ  هضافإلا  لفحم  لاعن 
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(1) ملاعلا نوک  نأ  مدـعلا و  قبـس  قلطملا  لعفلا  یف  بجی  هنأ ال  هثودـحل و  هناکمإل ال  هلعلا  یلإ  رقتفی  اـمنإ  نکمملا  نأ  نیبنـس  اـمل 
مث هلبق - ثودـحلا  نکمم  وه  الإ و  یـشلل ء  ناـکمإلا  تاـقوأ  لوأ  نوکی  نـأل  ضرفی  تقو  ـال  ذإ  ءادـتبا  هل  سیل  ثودـحلا  نکمم 

ناکمب هصیـصخت  نأ  امک  نامزلا  دوجو  دعب  لصحی  دجوی و  امنإ  ینامزلا  صاخلا  مدـعلاب  اقوبـسم  هنوک  هتقوب و  یـشلا ء  صیـصخت 
.ناکملا دوجو  دعب  ققحتی  امنإ  هریغ  نود  صاخ 

: هلازإ مهو و 

لاوز نع  کفنی  تالاحتسا ال  تاریغت و  هثداح و  تافـص  نع  ولخی  الف  نکی  مل  وأ  تاذلا  میدق  تناک  ءاوس  ملاعلا  نإ  مهـضعب  لاق 
نأ عم  هیلإ  ملاعلا  لـصأ  دانتـسا  یف  عقیلف  ثداوحلا - هذـه  یف  یلاـعت  بجاولا  یلإ  دانتـسالا  عقو  قیرط  يأـبف  رخآ  ثودـح  یش ء و 

دوجو یف  هرثؤم  ریغ  یه  ذإ  لولعملا  یلع  اهمدقت  زوجیف  هدعملا  امأ  هرثؤم  نوکت  دق  هدعم و  نوکت  دق  هلعلا  نأب  عفد  اثدحم و  نوکی 
وه هیعیبطلا  لاعفألا  یف  هلاثم  هعم  هدوجوم  رثألل  هنراقم  نوکت  نأ  بجی  اهنإف  هرثؤملا  امأ  لولعملا و  یلإ  رثألا  برقت  یه  لب  لولعملا 

يوهی نأ  دادعتسال - اببـس  ءاهتنالا  کلذ  ریـصی  هیوه  یف  هفاسملا  دودح  نم  دح  یلإ  ایهتنم  لیقثلا  لصو  املکف  يوهلل  هلع  لقثلا  نأ 
لوصولا کلذ  یلع  هقباسلا  هکرحلا  یه  هدـعملا  و  لـقثلا - یه  دـح  لـک  یلإ  لوصولا  یف  هرثؤملا  هلعلاـف  هیلی  يذـلا  دـحلا  یلإ  هنم 

ببـس یلإ  ریثأتلا  لوبقل  هدعتـسم  هداملا  لـعجی  لولعملا و  یلإ  هلعلا  برقی  هکرح  هطـساوب  ثداوحلا - دانتـسا  نکمی  هقیرطلا  هذـهبف 
نأ دب و  الف  اهؤادتبا  وأ  ثداوحلا  لوأ  ضرف  یـش ء  لک  نإف  هقحاللا  هقباسلا و  هئازجأ  هدارفأ و  عیمجب  ملاعلا  دوجو  یف  رثؤم  میدـق 

.ضیفملا نم  ثداحلا  کلذل  هبسانملا  برق  دادعتسالا و  ثودحل  اببس  نوکیل  ریغت  هکرح و  هلبق  نوکی 

هر س  ناکمإلا ، هیلزأ  هیلزألا و  ناکمإ  نیب  قرف  ذإ  - 1
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ثداوحلا هذه  نأ  هنایب  تانکمملا و  یلع  دوجلا  ضیفلا و  عاطقنا  مدع  هیلعافلا و  ماود  یلع  رخآ  ناهرب  أدبم  لصحی   (1) انهاه نم  و 
هعفد هرثؤملا  اهتلع  ثودحل  اهثودح  نوکی  نأ  امإف  هثداح  رومأ  هلخادمب  وأ  هثداح  اهبابسأ  نوکی  نأ  دب و  بابسأ و ال  نم  اهل  دب  ال 

اهثودـح نذإف  لاحم  وه  هعفد و  هیهانتم  ریغ  تالولعم  و  للع - دوجو  بجوی  لوألا  اهنم و  اهتلعل  هبرقملا  هدـعملا  اـهتلع  ثودـحل  وأ 
کلتف روصلا - بهاو  نع  ضیفلا  لوبقل  ادعتـسم  اهب  ثداحلا  ریـصی  هدعم  هلع  لجأل  برقلا  کلذ  و  اهتلع - نم  برق  ثودح  لجأل 

هلـصاوملا و لصحی  الف  لاصتا  اهنیب  نوکی  هتیلاحم ال  عم  ملعتـس و  امک  لاـحم  وه  دوجولا و  تاـینإ  نوکی  نأ  اـمإ  هبقاـعتملا  رومـألا 
یشک ء هبقاعتملا  رومألا  کلت  نأ  یقبیف  هدعم  نکت  ملف  قحاللا  یلإ  ءاهتنالا  يرورـض  قباسلا  نکی  ملف  اهنیب  ثداحلا و  نیب  طابترالا 

تبثف هکرحلا  نامزلاک و  اهب  قلعتی  ام  وأ  هتاذل  دوجولا  هجردتم  هیلاصتا  هیوه  امإ  یـشلا ء  کلذ  لعفلاب و  هل  دودـح  لصتم ال  دـحاو 
نم اذـه  همـسقنم و  ریغ  هینآ  روـمأ  نم  بکرم  ریغ  لاـصتالا  تعن  یلع  ددـجتم  ضقتم  رمأ  ثداوـحلا  ثودـحل  بـیرقلا  ببـسلا  نأ 

الإ و ثداح  ثودح  عنتمی  هنأ  رهظف  ینامسجلا  رهوجلا  لاصتا  يزجتی و  يذلا ال  ءزجلا  لاطبإ  هلأسم  تبثت  هب  یعیبطلا - ملعلا  يدابم 
لوأ ام ال  لزألا  مدعلا و  قبس  دعب  الإ  نوکی  لعفلا ال  نأ  لوألا  ناکلـسم  لصألا  اذهل   (2) نیفلاخملل هیاهن و  یلإ  رخآ ال  ثداح  هلبق 

اهعفد نایب  اهنایب و  یتأیس  هوجو  نم  عنتمم  اهل  لوأ  ثداوحلا ال  تاکرحلا و  نوک  نأ  رخآلا  ضقانت و  اهنیب  عمجلا  هل و 

لولعملا یلع  امدقتم  نوکی  له  هلعلا  عم  ام  نأ  یف  ( 3  ) لصف

لولعملا یلع  همدقتملا  هلعلا  عم  ام  نأ  تاراشإلا  نم  سداسلا  جهنلا  یف  خیشلا  رکذ 

هر س  ماودلا ، طانم  ثودحلا  طانم  وه  ام  ذإ  بیرغ  یش ء  اذه  و  - 1
هر س  موهوم ، وأ  ققحم  نامزب  قوبسم  ریغ  الصتم  ائیش  میدقلاب  ثداوحلل  طبرلا  هب  ام  نوک  يأ  - 2
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لب نامزلاب  اضیأ  هیلع  امدقتم  هعم  ام  نوکی  نأ  بجی  یتح  نامزلاب  سیل  لولعملا  یلع  هلعلا  مدـقت  نأل  لولعملا  یلع  همدـقت  بجی  ال 
سیلف هیلعلاب  نامزلاب و ال  مدـقت  نکی  مل  اذإ  هیلعلاب و  مدـقت  هل  نکی  مل  هلع  نکی  مل  اذإ  هلعلا  عم  يذـلا  هیلعلا و  لجأل  مدـقتلا  کلذ 

.الصأ مدقت  كانه 

نم لب  الـصأ  مدقتلا  مدع  امهمدع  نم  مزلی  یتح  نامزلاب  امإ  هیلعلاب و  امإ  مدقت  لک  سیل  هنأ  وه  (1) و  ثحب هیف  ءاملعلا و  ضعب  لاق 
ام مدقت  ریغ  رخآ   (2) امدقت یـشلل ء  هلعلا  عم  ام  مدقت  نوکی  نأ  زوجیف  نینثالا  یلع  دحاولا  مدـقتک  عبطلاب - نوکی  ام  مدـقتلا  ماسقأ 

.نامزلا هیلعلاب و 

ام هلعلا  عم  ام  نم  دارملا  نإف  هیعملا  ءازإب  يذلا  مدقتلا  لب  هیلعلاب  مدقتلا  عم  يذلا  نع  تامدـقتلا  رئاس  یفن  خیـشلا  ضرغ  سیل  لوقأ 
ضعب یف  مدـقتملا  یـشلا ء  عم  اـم  نأ  یه  هیلک و  هدـعاق  یلإ  راـشأف  هیلعلاـب  مدـقتلا  یلإ  ساـیقلاب  یتلا  هیعملا  هذـه   (3) هتیعم نوکی 

دب هنإف ال  نامزلاب  مدقتملا  عم  ام  لوألا  لیبق  نمف  کلذک - سیل  اهـضعب  یف  رخآلا و  لولعملا  مدقتک  اضیأ  امدقتم  نوکی  تامدـقتلا 
یشلا ء کلذ  یلع  مدقتلا  اذه  مدقتی  ذإ ال  یش ء  یلع  هیلعلاب  مدقتملا  عم  ام  یناثلا  لیبق  نم  و  نامزلاب - اضیأ  امدقتم  نوکی  نأ  و 

هماتلا هلعلل  لولعملا  ضرفل  ینعم  هماتلا و ال  هلعلا  هلعلا  نم  خیـشلا  مالک  یف  دارملا  نإف  مهفلا  ءوس  نم  هشقانملا  هذـه  نأ  رهاـظلا  - 1
ضرفل ینعم  اذـک ال  رهاظ و  امه  نامزلا و  یف  لولعملا  هلعلا و  داحتال  نامزلاب  لولعملا  یلع  هلعلا  عم  اـم  مدـقتل  ینعم  ـال  هیلعلا و  یف 

هماـتلا ال هلعلا  عم  هصقاـنلا  هلعلا  ضرفل  ینعم  ـال  هصقاـنلا و  هلعلا  یف  هیعملا  رخأـتلا و  مدـقتلا و  نإـف  ضرفلا  دروم  یف  عبطلاـب  هیعملا 
الـصأ مدقت  كانه  سیلف  خیـشلا  لوق  حـص  نذإف  رهاظ - وه  اضیأ و  رهوجتلاب  هیعملا  ضرفل  ینعم  اهیف و ال  هلخاد  اهنم و ال  هجراخ 

دم ط  خلإ ،
وهف ثحابلا  هب  حرص  يذلا  عبطلاب  مدقتلا  امأ  و  يوحملا - یلع  یناثلا  لقعلا  عم  يذلا  يواحلا  کلفلل  فرشلاب  هبترلاب و  مدقتلاک  - 2

، هماتلا هلعلا  عم  امهنإف  هیلع  عناملا  عفر  مدقت  لولعملا و  یلع  حالطـصا  یف  ببـسلا  هل  لاقی  يذلا  هماتلا  هلعلا  نم  ریخألا  ءزجلا  مدقتک 
هر س 

یناثلا لقعلا  عم  يواحلا  کلفلا  هیعم  معن  حاتفملا - هکرح  یلع  همدـقتم  یه  یتلا  دـیلا  هکرح  عم  يذـلا  سمـشلا  عولطک  مزلی  ال  - 3
هر س  هدحاو ، هلع  یلولعم  اهنوکل  تاذلاب 
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رخآلا نود  ناسنإلا  یلع  عبطلاب  مدقتم  لوألا  نإف  یشاملا  ناویحلاک و  هتـصاخ  (1) و  سنجلاک عبطلاب  مدقتملا  عم  امیف  لاحلا  اذـک  و 
هلیضفک هلیضف  هل  يذلا  هنأل  فرشلاب  مدقتملا  عم  ام  اضیأ  لوألا  لیبق  نم  اذک  رهوجلاک و  یلاعلا  سنجلا  نع  اعیمج  نارخأتم  امه  و 
مدقتملا اذکه  دـحاو و  نع  هلیـضفلا  یف  ارخأتم  امهدـحأ  ناک  اذإ  اذـک  همدـقت و  لثم  هلیـضفلا  یف  مدـقت  اذ  نوکیف  مدـقتملا  کلذ 
رهوجلا یلع  یلاعلا و  سنجلا  وه  أدـبملا  ناک  اذإ  الثم  ناسنإلا  یلع  هبترلاب  هصاخ  وأ  اموقم  الـصف  هعم  ام  ناویحلا و  مدـقتک  هبترلاـب 

.الثم ادیز  أدبملا  ناک  اذإ 

کلفلا هلع  عم  يواحلا  کلفلا  نأب  مکح  هنأ  نم  هبتک - رئاس  یف  رکذ  يزارلا و  مامإلا  همهوت  دـق  خیـشلا  عم  رخآ  اـثحب  اـنهاه  نإ  مث 
دوجو نـأل  هیلع - مدـقت  يواـحلل  نکمی  ـال  هیلع و  همدـقتم  يوحملا  هلع  نإ  مث  نیعم  ناـنوکیف  هدـحاو  هلع  نع  اردـص  اذإ  يوحملا 
إلخلا مدع  نوکیف  هیلإ  إلخلا  مدـع  جاتحال  يواحلا  یلإ  يوحملا  دوجو  جاتحا  ولف  اعم  نامزالتم  يواحلا  یف  إلخلا  مدـع  يوحملا و 

نم ملاعلا  ءامسلا و  یف  خیشلا  رکذ  مث  فلخ  اذه  هتاذل  نکمم  إلخلا  مدعف  هتاذل  انکمم  ناک  ریغلا  یلإ  جاتحی  ام  ریغلا و  یلإ  اجاتحم 
اهعم اهزایحأ  اهزایحأ و  ددـحتل  للع  تایعادـبإلا  نأ  تبث  لاقف  عبطلاب  تایعادـبإلا  نع  هیرـصنعلا - مارجـألا  رخأـت  ناـیب  یف  ءافـشلا 

.تایرصنعلا یلع  اهمدقت  بجو  تایرصنعلا - زایحأ  یلع  همدقتم  تایعادبإلا  ناک  املف  مدقتم  لولعملا  یلع  مدقتملا  تاذلاب و 

لوألا مالکلا  مدقتم و  لولعملا  یلع  مدقتملا  نأب  حیرصت  مالکلا  اذه   (2) لاق

سانجألا و یف  هیلقعلا  هبترلاب  رخأتلا  مدـقتلا و  راـبتعا  نیع  هبترلاـب  هیعملا  هذـه  تلق  .هضورعم  عم  یـضرعلا  نوکی  فیک  تلق  نإ  - 1
، رخآ رابتعاب  رخأتلا  مدقتلا و  رابتعالا  اذهب  هیعملا  یفانی  الف  موقلا  بتک  یف  روهشملا  وه  امک  ادودحم  أدبم  ناسنإلا  وأ  رهوجلا  لعج 

هر س 
ءادـبإل يدـصتف  رخأتم  رخأتملا  عم  ام  مدـقتم و  مدـقتملا  عم  ام  ینعأ  نیلوقلا  نیب  عنملا  زاوجلا و  یف  مزالتلا  یعدـی  ماـمإلا  ناـک  - 2

اذـه نکل  مدـقتم  مدـقتملا  خیـشلا  مالک  یف  نکی  مل  نإ  رخآلا و  عنم  امهدـحأ و  زیوجت  رابتعاب  عم  ام  نأ  خیـشلا  مالک  یف  هضقانملا 
هر و فنـصملا  لاق  امک  نیلولعم  تاذ  هلعلا  نوک  زاوج  نم  یـصخشلا  لولعملا  یلع  نیتلعلا  دراوت  عانتما  هلأسم  نیأ  لطاب و  ءاـعدالا 

ءازجألا نع  الـضف  هیجراخلا  ءازجألا  نم  ابکرم  هنوکل  کلفلا  یقیقحلا و  دـحاولا  یف  هنکل  دـحاولا  ـالإ  هنع  ردـصی  مل  نإ  دـحاولا و 
هر س  تازیحتملا ، سفنل  زایحألل و  هلع  نوکی  نأ  زوجی  هریثکلا  تاهجلا  هیلقعلا و 
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.ادج لکشم  وه  ضقانتلا و  هب  عفدی  نیعضوملا  نیب  قرف  نم  دب  مدقتمب و ال  سیل  مدقتملا  عم  ام  نأب  حیرصت 

هلع الولعم  امه  نیرمأ  هیعم  نع  هرابع  هیلعلاب  هیعملا  نإف  ءالجنالا  حوضولا و  هیاغ  یف  نیعضوملا  نیب  قرفلا  الـصأ و  ضقانت  لوقأ ال 
هل نوکی  دق  ناتلع و  هل  نوکی  دحاولا ال  یـشلا ء  کلذ  نإ  مث  کلذ  مزلی  ام  وأ  هلع  یـشلا ء  نوک  سفن  امإ  هلعلاب  مدـقتلا  هدـحاو و 

یـشل ء هلع  نیعملا  دـحأ  ناک  اذإ  نکل  هلاحم و  رخأتم ال  رخأتملا  عم  امف  امهتلع  نع  نارخأتم  امه  ناعم و  امه  نـالولعملاف  نـالولعم 
.لاکشإ الف  دحاو  لولعم  یلع  نیتلعلا  عامتجا  مزل  الإ  اضیأ و  هل  هلع  رخآلا  لولعملا  نوکی  نأ  عنتمیف  هیلع  امدقتم 

نأ وـه  (1) و  هل هجو  اـمم ال  رخآ  ائیـش  باوجلا  یف  فلکت  یلجلا و  حـضاولا  قرفلا  اذـه  نع  لـهذ  یـسوطلا  ققحملا  نأ  بجعلا  و 
سیل نیعـضوملا - یف  لولعملا  مسا  عوقو  نأ  کش  قافتالا و ال  درجمب  لب  عبطلا  تاذلاب و  نوکت ال  دق  تاذـلاب و  نوکت  دـق  هیعملا 

هیونعملا هنیابملا  کلت  وه  قرفلا  لعلف  دحاو  ینعمب 

تالولعملا للعلا و  یف  لسلستلا  رودلا و  لاطبإ  یف  ( 4  ) لصف

هراشا

هیلولعملا هیلعلا و  ضورع  یقارتی  نأ  یه  هعماج و  هرابعب  امهنع  ریبعتلا  نکمی  و 

دق تاذـلاب  مدـقتملا  عم  ام  نإ  ققحملا  لوقیف  هصاخ - هیلعلاب  ـال  تاذـلاب  مدـقتلا  یف  ضقاـنتلا  عقوأ  ماـمإلا  ذإ  هیجو  هجو  هل  لـب  - 1
هیعملا نوکی  دـق ال  ناسنإلا و  یلع  قطانلا  ناویحلل و  عبطلاب  مدـقتلا  یف  اـمک  هیتاذ - هقـالع  اـمهنیب  ناـک  اذإ  تاذـلاب  امدـقتم  نوکی 

هر س  حاتفملا ، هکرح  یلع  همدقتملا  دیلا  هکرح  عم  دیز  مودق  وأ  سمشلا  عولطک  تاذلاب  مدقتملا  عم  ثداح 
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نإ هبترمب  رودلا  وهف  ددعلا  هیهانتم  تاضورعملا  تناک  نإف  هیلولعملل  اضورعم   (1) هیلعلل ضورعم  وه  ام  لک  نوکی  نأب  هیاهن  یلإ  ال 
لسلستلا وهف  الإ  نینثالا و  قوف  تناک  نإ  بتارمب  وأ  نینثا  تناک 

رودلا نالطب  امأ 

هلع ناک  اذإ  یشلا ء  نأل  هلاحتسالا  يرورـض  لکلا  هسفن و  یلإ  هتجاح  هسفن و  نع  هرخأت  و  هسفن - یلع  یـشلا ء  مدقت  مزلتـسی  هنألف 
املک مث  حرصملا  رودلا  یف  اذه  نیتبترمب  هسفن  یلع  امدقم  یشلا ء  ناک  هیلع  امدقم  رخآلا  ناک  اذإ  هبترمب و  هیلع  امدقم  ناک  یشل ء 

.اهیلع دیزی  يرخأ  هبترم  عم  هسفن  یلع  یشلا ء  مدقت  بتارم  ددع  دیزی  هطساولا  ددع  دیزی 

یلإ هیلإ  جاتحملا  هبـسن  نأب  نیئیـش و  نیب  الإ  لقعت  ال  بسن - جایتحالا  وأ  فقوتلا  وأ  رخأـتلا  مدـقتلا و  نأـب  لدتـسی   (2) امبر اضیأ  و 
.ناکمإلاب اهسکع  بوجولاب و  جاتحملا 

هیلقاعلاک و يرابتعالا  ریاغتلا  یفکی   (3) امبر لب  یجراخلا - ریاغتلا  یضتقی  امم  هبـسن  لک  سیلف  بسنلا  هیاکح  امأ  فیعـض  لکلا  و 
بوجولا یلإ  ناکمإلا  هبسن  نإف   (4) ققحتلا یف  ناکمإلا  یفانی  بوجولاف ال  بوجولا  ناکمإلا و  هیاکح  امأ  هیلوقعملا و 

تاذـلا کلت  دوجو  نأ  هیف  نحن  امیف  ضورفملا  اـهب و  فوصوملا  تاذ  دوجو  دـعب  ـالإ  لـصحتی  مل  هتعاـن  هعیبط  هیلعلا  نأ  ینعی  - 1
یشلا ء کلذ  هیلع  رخآلا و  یـشلا ء  کلذ  هیلع  دعب  هیلولعملا  کلت  عوقولا و  یف  هیلولعملا  دعب  هیلعلا  نوکیف  رخآلا  یـشلا ء  نم  شان 

هر ن  مهفاف ، هصاخ  رودلا  هدام  یف  لسلستلا  ررقت  نأ  یغبنی  اذکه  اذکه و  هل و  لباقملا  فرطلل  هسفن  هیلولعم  دعب  رخآلا 
هر س  اضیأ ، لدتسی  هب و  یفتکی  ایرورض ال  یلاوتلا  نالطب  نوک  عم  يأ  - 2

هیلقاعلا و لیبق  نم  اسیل  هیلولعملا  هیلعلا و  رخأتلا و  مدـقتلا و  نیلباـقتملا و  عاـمتجا  یف  یفکی  ـال  يراـبتعالا  ریاـغتلا  نأ  یفخی  ـال  - 3
بادآ نع  اـجراخ  هرباـکم  هعنم  نوکی  یتح  ایهیدـب  نکی  مل  اـمل  هتیاـفک  مدـع  نع  ـالإ  ریخـألا  نود  نیلوـألا  نیب  دـقاعتلل  هیلوقعملا 

هر س  هرس ، سدق  فنصملا  هعنم  هرظانملا 
یف هافانملا  هرس  سدق  عنم  ققحتلا  یف  موهفملا و  یف  ناکمإلا  بوجولا و  نیب  هافانملا  یعدا  هنأکف  اقلطم  لدتسملا  مالک  ناک  امل  - 4

هر س  هعئاش ، هیف  هحماسملا  ناکل  لالدتسالل - اهبنم  لدتسملا  هلعج  ول  ققحتلا و 
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.الوأ رکذ  ام  یلإ  ریصملاف  رابتعالا  بسحب  نافلتخم  امه  معن  لامکلا  یلإ  صقنلا  هبسن 

یـشلا انلوق  نأل  یعدملا  سفن  وهف  هیلعلاب  مدقتلا  وأ  هلعلا - یف  مزال  ریغف  نامزلاب  مدقتلا  هسفن  یلع  یـشلا ء  مدقتب  دیرأ  نإ  تلق  نإف 
.هسفنل هلع  نوکی  یشلا ء ال  انلوق  هلزنمب  هسفن  یلع  مدقتی  ء ال 

هلعلا دجوی  مل  ام  هنأ  ینعمب  یـشل ء  هلع  یـشلا ء  نوک  یف  مزاللا  وه  ام  یلع  دجوف  دجو  انلوقل  ححـصملا  ینعملا  مدقتلاب  دارملا  انلق 
هکرح تدجو  لاقی  نأ  حـصی  و ال  متاخلا - هکرح  تدـجوف  دـیلا  هکرح  تدـجو  لاقی - نأ  حـصی  هنأ  يرت  لولعملا أ ال  دـجوی  مل 

امل هلع  یشلا ء  نوکی  نأ  زوجی  تلق  نإف  هسفن - یشلا ء و  یلإ  رظنلاب  هلاحتـسالا - یهیدب  ینعملا  اذه  دیلا و  هکرح  تدجوف  متاخلا 
.ناهجو عنملا  دنس  هسفن و  یلع  همدقت  موزل  ریغ  نم  هل  هلع  وه 

یف هیفاک  یـشلل ء  هبیرقلا  هلعلا  نإف  یـشلا ء - کلذ  یلإ  اجاتحم  نوکی  نأ  مزلی  یـشلا ء ال  یلإ  جاتحملا  یلإ  جاتحملا  نأ  امهادـحإ 
.هبیرقلا هتلع  نع  یشلا ء  فلخت  مزل  الإ  هدیعبلا و  یلإ  جایتحا  ریغ  نم  هققحت 

.ء یشلا  کلذ  دوجول  هلع  وه  یشل ء  هلع  هتیهامب  یشلا ء  نوکی  نأ  امهیناث  و 

کلذ دجوی  مل  هبیرقلا  دجوی  مل  ام  هبیرقلا و  دجوی  مل  یـشلل ء  دـیعبلا  هلعلا  دـجوی  مل  ام  هنأل  عوفدـم  دنـسلا  يرورـض و  موزللا  انلق 
هیهام  (1) نوک نـأل  لولعملا و  دوجو  ریغ  نم  هدـیعبلا  نودـب  هبیرقلا  تدـجو  ول  مزلی  اـمنإ  فلختلا  جاـیتحالا و  ینعم  وه  یـشلا ء و 

لولعملا دوجو  نم  هیف  امل  هلاحتسالا  رهاظ  هنأ  عم  هدوجول  هلع  وه  امل  هلع  یشلا ء 

س ینهذلا ، اهدوجوب  اهتیلع  لب  اهتیهام  هیئیش  هیلع  هب  دارملا  سیلف  هدوجوب  اهل  هلع  وه  امل  هلع  اهتیهامب  هیئاغلا  هلعلا  مهلوق  امأ  و  - 1
هر
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امک هیلع  فوقوملا  یف  تاهجلا  ددعتل  هیلع  فقوتی  ام  یلع  یـشلا ء  فقوتب  رـسفملا  رودـلا  ینعأ  هیف  نحن  امم  سیل  هلعلا  دوجو  لبق 
.يرخأ ههجب  هداملا  اهیلع  تفقوت  ههجب و  هداملا  یلع  فقوتت  هروصلا  نأ 

هریثک هوجولف  لسلستلا  هلاحتسا  نایب  امأ  و 

ءافشلا تایهلإ  یف  خیشلا  هدافأ  ام  لوألا 

هلع هتلعل  هلع و  هل  انـضرف  الولعم و  انـضرف  اذإ  لوقن  هعم - هدوجوم  نوکت  یتلا  یه  هقیقحلاب  یـشلا ء  هلع  نأ  ققح  اـم  دـعب  هنأ  وه  و 
ضعب یلإ  اهـضعبل  يذـلا  سایقلا  یف  اهتلمج  تربتعا  اذإ  هتلع  هلع  هتلع و  لولعملا و  نأل  هیاهن  ریغب  هلع  لکل  نوکی  نأ  نکمی  سیلف 

هطساولاب و لولعم  امهدحأ  نأ  یف  افلتخا  نإ  اهیلإ و  هیلولعملا  هبـسن   (1) نیرخآلل ناک  نیرخآلل و  هقلطم  یلوأ  هلع  هلعلا  هلع  تناـک 
یـشل ء هلع  لولعملل  هسامملا  هلعلا  وه  يذـلا  طسوتملا  نأل  طسوتملا  ریخألا و ال  ـال  کلذـک  اـنوکی  مل  هطـساو و  ـالب  لولعم  رخـآلا 
یـشل ء و هلع  سیل  هنأ  لولعملا  فرطلا  هیـصاخ  تناکف  هیـصاخ  هثالثلا  نم  دـحاو  لکل  یـشل ء و  هلع  سیل  لولعملا  طـقف و  دـحاو 
دحاو و قوف  وأ  ادحاو  طسولا  ناک  ءاوس  فرطل  لولعم  فرطل و  هلع  هنأ  طسولا  هیصاخ  هریغ و  لکلل  هلع  هنأ  رخآلا  فرطلا  هیـصاخ 

هطـساوک نیفرطلا  نیب  ام  ددـع  هلمج  تناک  هیهانتم  هرثک  بترت  نإ  هنإف  هانتم  ریغ  وأ  ایهانتم  اـبیترت  بترت  ءاوسف  دـحاو  قوف  ناـک  نإ 
ریغ هرثک  یف  بترت  نإ  کلذـک  و  هیـصاخ - نیفرطلا  نم  لکل  نوکیف  نیفرطلا  یلإ  سایقلاب  هطـساولا  هیـصاخ  یف  كرتشی  هدـحاو -

لولعملا دوجول  هلع  تناک  تذـخأ  هلمج  يأ  کـنأل  هطـساولا  هیـصاخ  یف  یهاـنتملا  ریغلا  عیمج  ناـک  فرطلا  لـصحی  ملف  هیهاـنتم 
دوجولا هقلعتم  اهب و  دوجولا   (2) هقلعتم هلمجلا  لولعم و  اهنم  دحاو  لک  ذإ  هلولعم  تناک  ریخألا و 

خ نیرمألل ، ناک  نیرمألل و  - 1
داـحآلا و دوجو  یلع  دوجولا  دـئاز  ریغ  یعازن  رمأ  هیلمجلا  هیثـیح  نأ  داـحآلاب  هلمجلا  دوجو  قـلعت  نم  دارملا  نوـکی  نأ  رهاـظلا  - 2

تاملکلا ضعب  یف  هب  رـسفی  امبر  ام  امأ  یلوأ و  هلع  نم  دب  الف  داحآلا  جایتحا  نیع  هلعلا  یلإ  اهجایتحاف  داحآلا  هیلولعم  نیع  هتیلولعم 
داحآلا و یه  ذـئنیح  هلمجلا  هلع  نأل  ناهربلا  داسف  بجوی  کلذـف  داحآلل  لولعم  داـحآلا  دوجو  یلع  راـط  قلعتم و  هلمجلا  دوجو  نأ 

هیلع هقباسلا  هلع  دـحاو  لک  یف  وه  فرطلا و  دوجو  مزاللا  نأل  هیاهنلا  ریغ  یلإ  رمألا  بهذـی  هقباسل و  لولعم  داحآلا  نم  دـحاو  لک 
هحـص ملـسن  انأ ال  وه  عنم و  ناهربلا  یلع  یقبی  معن  هدوجوم  یه  داـحآلا و  هلمجلا  هلع  نـأل  هلمجلل - یلوأ  هلع  یلإ  جاـیتحا  ریغ  نم 

هدم ط  یهانتملا ، اهضورع  دح  یلع  یهانتملا  ریغل  هلمجلا  ضورع 
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یلإ مکحلا  ناک  ذـخألا  رـصحلا و  یف  تدز  املک  هل و  هلع  ریخألا و  لولعملا  دوجو  یف  طرـش  هلمجلا  کلت  نأ  الإ  لولعم  لولعملاـب 
هطساوک یهانتملا  ریغ  عیمج  نإف  یلوأ  هلع  هلولعم و  ریغ  هلع  اهیف  سیل  هدوجوم و  للع  هلمج  نوکی  نأ  زوجی  سیلف  ایقاب  هیاهنلا  ریغ 

.بابلا اذه  یف  نیهاربلا  دسأ  اذه  هترابع و  تهتنا  لاحم  اذه  فرط و  الب 

قیبطتلا ناهرب  یناثلا  و 

هراشا

دادـعألا وأ  داعبألا  ریداقملا و  لیبق  نم  وأ  تالولعملا  للعلا و  لیبق  نم  ناک  ءاوس  دوجوم  بیترت  يذ  ددـع  لـک  یف  لـیوعتلا  هیلع  و 
امهادـحإ ناتلمج  لصحیف  ایهانتم - وأ  ادـحاو  ائیـش  یهانتملا  اـهفرط  نم  صقنی  هیهاـنتم  ریغ  هلـسلس  تدـجو  ول  هنأ  وه   (1) هیعضولا

مزل هصقانلا  نم  ءزج  هماتلا  نم  ءزج  لک  ءازإب  عقو  نإف  امهنیب  قبطی  مث  هقوف - يذلا  نم  يرخألا  اریخأ و  اءزج  ضورفملا  نم  يدـتبی 
نم ءزج  هئازإب  نوکی  هماتلا ال  نم  ءزج  دـجوی  نأب  الإ  کـلذ  روصتی  ـالف  کلذـک  عقی  مل  نإ  لاـحم و  وه  ءزجلا و  لـکلا و  يواـست 
نأ هرورض  اضیأ  اهیهانت  مزلف  ضورفملا  وه  امک  هانتم  وأ  دحاوب  الإ  اهیلع  دیزت  هماتلا ال  هرورضلاب و  هصقانلا  عاطقنا  هنم  مزلف  هصقانلا 

.هانتم یهانتملاب  یهانتملا  یلع  دئازلا 

نیهجوب هیلع  ضرتعا  و 

لیلدلا لصأ  ضقن  امهدحأ 

قبطن مث  هیاهنلا  ریغ  یلإ  نینثالا  نم  يرخأ  هیاهنلا و  ریغ  یلإ  دحاولا  نم  هلمج  ضرفن  انأل  هیهانتم  دادعألا  نوکت  نأ  مزل  حص  ول  هنأب 
اهنم هصقانلا  نیب  اهنیب و  قبطن  اذإ  هیهانتم  یلاعت  هللا  تامولعم  نوکت  نأ  قافتالاب و  لطاب  دادعألا  یهانت  دادعألا و  یهانت  مزلیف  امهنیب 

هرودلا هذه  نم  هلسلس  نیب  قیبطتل  هیهانتم  هیکلفلا  تاکرحلا  نوکت  نأ  هدحاوب و 

، داعبألا ریداقملا و  یهانت  باب  نم  اذه  نکل  دیقلا و  قلحک  - 1
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هفسالفلا دنع  لطاب  اهیهانت  اهلبق و  یتلا  هرودلا  نم  يرخأ  و 

امهعاطقنا مزل  يرخألا  نم  صقنأ  تناک  اذإ  نیتلمجلا  يدحإ  نأب  هلئاقلا  همدقملا  ضقن  امهیناث  و 

هللا تارودـقم  اقافتا و  اهیهانت  عم ال  هیهانتم  ریغ  ارارم  نینثالا  فیعـضت  نم  لقأ  هیهانتم  ریغ  ارارم  دـحاولا  فیعـضت  نم  لصاحلا  نأب 
عم ال هرورـض  رمقلا  تارود  نم  لقأ  لحز  تارود  تارودـقملا و  یهانت  عم ال  تانکمملاب  اهـصاصتخال  هتامولعم - نم  لـقأ  یلاـعت 

.مهدنع اهیهانت 

نوکی امک  کلذ  نأل  امهیواست  موزل  ملـسن  و ال  هصقانلا - نم  ءزج  هماتلا  نم  ءزج  لک  ءازإب  عقی  هنأ  راتخن  انأ  ضارتعـالا  لـصاح  و 
ناصقن ینعمب  هصقانلا  هماتلا و  نیب  امیف  هتلاحتسا  ملسن  الف  ایواست  کلذ  درجم  یمس  نإ  و  یهانتلا - مدعل  نوکی  دقف  امنإ  يواستلل و 

امیف مزال  ریغ  وه  يرخألا و  ددع  قوف  امهادحإ  نوک  ینعمب  هصقانلا  هدئازلا و  یف  کلذ  لیحتـسی  امنإ  یهانتملا و  اهبناج  نم  یش ء 
.فولأ امهادحإ  نم  صقن  نإ  نییهانتملا و  ریغ  نیب 

هـصقانلا نأ  ناصقنلا و  هدایزلاب و  ناتتوافتم  وأ  ناـتیواستم  اـمإ  نیتلمج  لـک  نأ  یف   (2) هرورضلا يوعدب   (1) عنملا نع  باجی  دـق  و 
.عاطقنالا اهمزلی 

عاطقنا مزلی  هنأ ال  هیف  هرظانملا و  بادآ  یف  ررق  امک  هرباکم  هنوکل  عومـسم  ریغ  نوکیل  هیهیدبلا  همدـقملل  اعنم  عنملا  نوکی  یتح  - 1
لک لبق  عطقنا  هئام  لکف  هیهانتم  ریغ  تادایز  هدـئازلا  هدایز  هیهانتم و  ریغ  تاناصقن  اهناصقن  نأل  طاسوألا  یف  لب  رخآلا  یف  هصقاـنلا 

نیتلمجلا يدحإ  نأ  درجم  تسیل  لیلدـلا  یف  هذوخأملا  همدـقملا  لاقی  نأ  باوجلا  یف  باوصلاف  یهانت  الف  تائملا  عیمج  امأ  فلأ و 
لبقی اذـه ال  هانتم و  ردـقب  دـیزأ  يرخألا  هانتم و  ردـقب  صقنأ  تناک  اذإ  امهدـحأ  نإ  لب  عنمی  یتح  اهعاطقنا  مزل  صقنأ  تناـک  اذإ 

عاطقنالا عوقو  نع  عنام  لیلاعملا  للعلا و  یف  طابترالا  دعبلا و  یف  لاصتالا  نأب  لوألا - ححـصی  نأ  الإ  مهللا  حصی  دنـسلا ال  عنملا و 
هر س  یلکلاب ، طیحم  لقعلا  طاسوألا و  یف 

هدم ط  هیهانتملا ، ریداقم  ریغ  یف  ناصقنلا  هدایزلا و  هاواسملا و  ضورع  نع  عنملا  هرورضلا و  هذه  یف  هضقانملا  نکمی  - 2
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لـلعلا و هلـسلس  یف  اـمک  هعمتجم  تناـک  ءاوس  دوجولا - تحت  تلخد  اـمبف  نیملکتملا  دـنع  اـمأ  مکحلا  صیـصختب  ضوقنلا  نع  و 
یف  (2) لخدـی (1) و ال  تارابتعالا نم  اهنأل  دادـعألا  دری  ـالف  تادـعملا  یه  اـهنإف  هیکلفلا - تاـکرحلا  یف  اـمک  ـال  وأ  تـالولعملا 

اهیهانت ینعم ال  هقیقحلا و  یف  هیهانتم  مهدنع  اهنأل  هتارودقم  یلاعت و  هللا  تامولعم  اذک  هیهانتم و  یه  ام  الإ  تادودعملا  نم  دوجولا 
.رخآ رودقم  وأ  مولعم  وأ  ددع - هقوف  نوکی  دح ال  یلإ  یهتنت  اهنأ ال 

لـلعلا و هلـسلس  یف  رکذـی  اـم  یلع  ریداـقملا  هلـسلس  یف  اـمک  اعـضو  هبترتم  لـعفلاب  اـعم  هدوجوم  نوکت  اـمبف  ءاـمکحلا  دـنع  اـمأ  و 
مدع ریدقت  یلع  هقطانلا  سوفنلاک  هسوسحم  ریغ  دـحاو  عون  تایئزج  هعمتجم و ال  ریغ  اهنوکل  هیکلفلا  تاکرحلا  دری  الف  تالولعملا 

.هبترتم ریغ  اهنوکل   (3) مهضعب هدقتعا  امک  اهیهانت 

ضقنلا هروص  یف  يرجی  لیلدلا ال  نإ  لوقن  انأل  اهنع - لولدملا  فلختی  ثیح  اهنالطبب  فارتعا  هیلقعلا  هلدألا  یف  صیصختلا  لاقی  ال 
هراضحتـسا مهولا و  درجمب  الإ  هیف  قیبطتلا  نکمی  هل ال  ققحت  ام ال  نأ  یلإ  ارظنف  نیملکتملا  دنع  امأ  اهادـع - امب  هنایرج  صتخی  لب 

نیب قیبطتلا  رابتعا  هیهانتم و  ریغ  رومأ  راضحتسا  یلع  ردقی  مهولا ال  و 

بتارم ـالإ  تسیل  دادـعألا  نإـف  دوجوملا - دوجولا و  هدـحوب  نیلئاـقلا  نم  هفرـص  هیراـبتعا  هرثـکلا  لوقی  نم  بهذـم  یلع  امیـس  - 1
هر س  هرثکلا ،

ذإ هیکلفلا  تاکرحلا  یف  راج  اذه  نکل  اهنم  هعزتنملا  دادعألا  اذک  هیهانتم و  یه  ام  الإ  دادـعألا  دوجو  رابتعا  هححـصم  یه  یتلا  - 2
هر س  هیهانتم ، یه  ام  الإ  اهنم  دوجولا  یف  لخدی  ال 

یف مهلوق  عمست  ام  عطقنی أ  ضیفلا ال  ذإ  سوفنلا  یهانت  الب  نولئاق  ءامکحلا  عیمج  نأل  هعقوم  یف  عقی  مل  ضعبلا  ظفل  نأ  رهاظلا  - 3
ماللاب فرعملا  عمجلا  اورکذف  ءامکحلا  بهذـم  یلع  هقطانلا  سفنلاب  هعمتجملا  دارفألا - یهانتملا  ریغلا  یلکلا  مهلیثمت  تایقطنملا و 
سرفلا ناسنإلا و  نأل  هقطانلا  سفنلاب  صاصتخا  الف  الإ  یبقاعت و  یعامتجا ال  هدرجملا  سوفنلا  دارفأ  یهانت  مدع  و  مومعلل - دـیفملا 

دعب سوفنلا  لوقی  نم  لوق  هلباقم  یف  هنأب  باوجلا  نکمی  اـبقاعت و  هیهاـنتم  ریغ  دارفأ  اـهل  يرـصنع  رـصنع و  لـک  هلمجلاـب  رقبلا و  و 
هر س  هایملا ، تدحتاف  ترسکنا  تارج  و  نازیک - یف  هایمب  نولثمی  هدحتم و  ریصت  نادبألا  هقرافم 
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ءازإب عقی  نأ  دب  هنإف ال  رمألا  سفن  یف  هدوجوم  هلسلسلا  تناک  اذإ  ام  فالخب  رابتعالا  راضحتسالا و  عاطقناب  عطقنیف  الصفم  اهداحآ 
تاظحالملا یلإ  هجاـح  ریغ  نم  عقاولا  یف  اـمل  اـقباطم  اـیلامجإ  اـمکح  لـقعلا  مکحیف  يرخـألا - نم  ءزج  نیتلـسلسلا  نم  ءزج  لـک 

یعیبط وأ  یعـضو  بترت  دوجولا  عم  هل  امیف  روصتی  اـمنإ  رمـألا  سفن  بسحب  قیبطتلا  نأ  یلإ  ارظنف   (1) ءامکحلا دنع  امأ  هیلیصفتلا و 
.هقطانلا سوفنلا  یف  هیکلفلا و ال  تاکرحلا  یف  (2) و ال  دادعألا یف  يرجی  الف  کلت  نم  ءزج  هذه  نم  ءزج  لک  ءازإب  دجویل 

لقعلا یف  وه  امنإ  کلت  نم  ءزجب  هذـه  نم  ءزج  هلباقم  مث  هدـحاو  هلـسلس  نم  نیتلمجلا  ققحت  نأ  قحلا  مالکلا و  ءاـملع  ضعب  لاـق 
یف و  دادـعألا - یف  راـج  لیلدـلاف  ءزج  ءزج  لـک  ءازإـب  عقی  نأ  دـب  ـال  هنأـب  لـقعلا  مکح  لیلدـلا  ماـمت  یف  یفک  نإـف  جراـخلا  نود 

طرتشا لب  کلذ  فکی  مل  نإ  لکلا و  یف  کلذ  ضرفی  نأ  لـقعلل  نـأل  هبترتملا  ریغ  وأ  هبترتملا  هعمتجملا  وأ  هبقاـعتملا  تادوجوملا 
لیصفتلا یلع  نیتلسلسلا  ءازجأ  هظحالم 

هقث الف  یقیبطتلا  لیبسلا  امأف  هلوقب  کلسملا - اذه  یلع  اضارتعا  تاسبقلاب  یمسملا  هباتک  یف  هلظ  ماد  انداتـسأ  اندیـس و  دروأ  دق  - 1
ههجلا نم  هتوافملا  اهیلإ  تقرطت  امبر  هدـحاو  ههج  یف  تایهانتماللاف  ایطلاغم - اسیلدـت  هیف  نإ  لب  هتیناهرب  یلع  لیوعت  ـال  هاودـجب و 

ریغب فولألا  هلـسلس  هیاهن و  ریغب  تائملا  هلـسلس  یف  امک  یهاـنتاللا  هیثیح  یه  یتلا  ههجلا  نم  ـال  یهاـنتلا - هیثیح  یه  یتلا  يرخـألا 
یتـلا تاجردـلا  نع  هزیح و  هتجرد و  نع  هتیلکب  هجارخإ  هیاـهناللا و  ههج  نم  هتیلکب  یهاـنتاللا  کـیرحت  ححـصتی  سیل  و  هیاـهن -

یهانتلا ههج  یف  ناصقنلا  هدایزلاب و  نیتفلتخملا  نیتیهانتملا  ریغلا  نیتلـسلسلا  يدـحإ  فرط  قبط  اذإف  ههجلا  کلت  یف  رـسألاب  هداحآل 
لازی هتبترم و ال  طسولا و  زیح  یلإ  هتجرد  فرطلا و  زیح  نم  هداـیزلا  تلقتنا  ایـضرف  وأ  اـیمهو  اـقیبطت  يرخـألا  هلـسلسلا  فرط  یلع 
غلبی ادـبأ و ال  اهنیعب  هجرد  هنیعب و  دـح  یلإ  یهتنی  داکی  قیبطتلل و ال  ـالمتعم  ضرفلا  وأ  مهولا  ماد  اـم  طاـسوألا  یف  ددرتی  لـقتنی و 
کلذ یلع  هلـضافملاب  توافتلا  فقو  قیبطتلا  لمع  مرـصنا  مهولا و  لامتعا  عطقنا  اذإ  امأف  الـصأ  تاجردـلا  رخآ  دودـحلا و  یـصقأ 

ادبأ اهنأ  لب  ادبأ  هیاهناللا  هیثیح  یلإ  هتوافملل  ریـصم  هلمجلاب ال  هبترملا و  کلت  رقم  دئازلا  ردـقلا  رتقا  هجردـلا و  کلت  یلع  دـحلا و 
هر هنم  همارکإ ، دیز  همالک  یهتنا  طبختی  تبثیلف و ال  طاسوألا  دودح  نم  یش ء  یف  امأ  فرطلا و  دح  یف  امأ  یهانتلا  هیثیح  یف 
کلـسم یف  رم  اـمک  تاراـبتعالا  نـم  دادـعألا  نأ  دارملا  سیل  هـیکلفلا و  تاـکرحلا  یف  اـمک  هدوـجوم  ریغ  اـهبتارم  عـیمج  نـأل  - 2

هر س  ءامکحلا ، نم  ریثک  دنع  دوجوم  لصفنملا  مکلا  نأل  نیملکتملا 
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.هانتم ریغ  نامز  یف  الإ  هیهانتملا  ریغلا  راضحتسا  یلإ  لقعلل  لیبس  هنأل ال  اهادع  امع  الضف  هبترتملا  تادوجوملا  یف  لیلدلا  متی  مل 

لاح بسحب  نوکی  دـق  نکل  هتبلا  نهذـلا  یف  نوکی  لقعلا و  لعف  ناک  نإ  قیبطتلا و  نإف  لصاح  ارثؤم  اقرف  نیرمـألا  نیب  قرفلا  لوقأ 
هدحاو هظحالم  هیذاحی - ام  عم  نیتلـسلسلا  نم  لک  داحآ  نیب  قیبطتلاب  همکح  یف  یفکی  لوألا  یفف  کلذـک - نوکی  دـق ال  عقاولا و 

نکی مل  اذإ  امأ  اهنم و  دحاو  دحاول  هتیور  لامعإ  یف  لقعلا  لمعت  الب  عقاولا  یف  ققحتم  هقباطم  مکحلا و  اذـه  قادـصم  نأل  هیلامجإ 
نم دب  لب ال  هیلامجإلا  هظحالملا  یفکی  الف  ایعضو  وأ  ایعیبط  اقلعت  ضعبب  اهداحآ  ضعب  اقلعتم  نکی  مل  وأ  هدوجوم - هلـسلسلا  داحآ 

یسحلا لاثملا  یف  اذه  هیلایخلا و  هوقلا  مادختساب  نهذلا  یف  هرـضحتسملا  روصلا  هرثک  بسح  هریثک  تاقیبطت  هیلیـصفت و  تاظحالم 
کیرحت نم  دـب  الف  اهفرط  تررجف  عمجلا  رج  دـیرت  ضعبب و  اهـضعب  اهؤازجأ  لصتم  دودـمم  لبح  فرط  كدـیب  تذـخأ  اذإ  امک 

هلـصتم و ریغ  هزواجتم  تناک  نإ  ءازجألا و  تناک  اذإ  امأ  دودمملا و  لبحلا  کلذ  ءازجأ  نم  دـحاو  دـحاو  کیرحت  رخآلا و  فرطلا 
هیف نحن  امیف  اذکه  هلسلسلا و  ءازجأ  ددع  بسحب  هدیدع  تاکیرحت  كدیب و  هریثک  تالمعت  نم  دب  الف  عیمجلا  کیرحت  تدرأ 

: هرکذت دییأت و 

جاتحی ثودحلا  هلأسم  یف  نیملکتملا  روهمج  هیلع  دمتعا  يذلا  لیلدـلا  لصحملا - دـقن  یف  یـسوطلا  همالعلا  نیرخأتملا  لضفأ  لاق 
لئاوألا لوقأف  يدـنع  ام  رکذأ  مث  هیلع  هیف و  لیق  ام  الوأ  درونف  یـضاملا  بناج  یف  اهل  لوأ  ـال  ثداوح  عاـنتما  یلع  هجح  هماـقإ  یلإ 

لکلا مکح  نأب  هیلع  ضرتعا  اثداح و  لکلا  ناک  اـثداح   (1) اهنم دـحاو  لک  ناک  امل  هنأ  هیـضاملا  ثداوحلا  یهانت  بوجو  یف  اولاق 
تامولعمب ضروع  هیهانتم و  نوکتف  هیـضاملا  ثداوحلا  یلإ  ناقرطتی  ناصقنلا - هدایزلا و  اولاق  مث  داحآلا  یلع  مکحلا  فلاـخی  اـمبر 

یلاعت هللا 

دوجو ثیحف ال  هرس  سدق  فنصملا  ققحیـس  امک  ثداوحلا  نم  دحاو  لک  تادوجو  يوس  لکلل  دوجو  ذإ ال  هوجولا  نتمأ  اذه  - 1
ادحاو و ایهانتم  وأ  ادحاو  اثداح  تایهانتملا ال  تاثداحلا و  الإ  تسیل  لکلاف  لکلا  یلع  دحاو  لک  مکح  ءارجإ  باب  نم  سیلف  لکلل 

یف ام  هابتـشا  باب  نم  یلکلا  یف  مهوتی  یتلا  تاـبثلا  ءاـقبلا و  مدـقلا و  هدارفأ و  دوجو  يوس  یعیبطلل  دوجو  ـال  ذإ  اـهنم  یلکلا  اذـک 
هر س  جراخلا ، یف  امب  نهذلا 
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هأدتبم هرات  تذخأ  اذإ  هیضاملا  ثداوحلا  مهنم  نولـصحملا  لاق  مث  نییهانتم  ریغ  امهنوک  عم  هیناثلا  نم  رثکأ  یلوألا  نإف  هتارودقم  و 
و یـضاملا - یف  هبهاذ  هیـضاملا  هنـسلا  نم  تقولا  اذـه  لبق  نم  هأدـتبم  هرات  یـضاملا و  یف  هیاهنلا  ریغ  یلإ  هبهاذ  الثم  نآلا  اذـه  نم 

لاحتـسا نیقباطتم  یـضاملا  یلإ  باهذـلا  یف  امهو  اذـخأ  ادـحاو و  ناءدـبملا  لعجی  نأب  مهوتلا  یف  يرخـألا  یلع  امهادـحإ  تقبط 
لاحتـسا ادـحاو و  اهمدـع  هیـضاملا و  هنـسلا  نیب  نآلا و  نیب  يذـلا  یـضاملا  نامزلا  یف  هعقاولا  ثداوحلا  دوجو  ناک  الإ  امهیواست و 

امهنم دحاو  لک  یلع  ادئاز  نوکی  نییواستملا ال  نع   (1) صقنی ام  نأل  نآلا  نم  هأدتبملا  یلع  هدئاز  هیضاملا  هنسلا  نم  هأدتبملا  نوک 
نکمی و ال  بناجلا - کلذ  یف  نآلا  نم  هأدتبملا  نم  صقنأ  یـضاملا  بناج  یف  هیـضاملا  هنـسلا  نم  هأدـتبملا  نوکی  نأ  بجی  نذإف 

لکلا نوکیف  ایهانتم  نوکی  هانتم  رادـقمب  هیلع  دـئازلا  و  ایهانتم - صقنألا  نوکی  نآلا و  نم  هأدـتبملا  ءاـهتنا  لـبق  اـهئاهتناب  ـالإ  کـلذ 
.ایهانتم

یف مستری  یهانتملا ال  ریغ  هیف و  نیقباطتملا  ماسترا  طرـشب  کلذ  مهولا و  یف  الإ  عقی  ـال  قیبطتلا  اذـه  نأـب  مهیلع  مصخلا  ضرتعا  و 
یلع فوقوم - لیلدـلا  اذـه  نذإف  دوجولا  یف  امهنیب  قیبطتلا  مهوت  نع  الـضف  اعم  دوجولا  یف  نالـصحی  ـال  اـمهنأ  نیبلا  نم  مهولا و 
عقو يذلا  فرطلا  یف  یهانتملا ال  فرط  یف  ضرف  امنإ  ناصقنلا  هدایزلا و  اضیأ  دوجولا و  یف  مهولا و ال  یف  لصحی ال  ام ال  لوصح 

.عضوملا اذه  یف  مهمالک  لصاح  اذهف  رثؤم  ریغ  وهف  هیهانت  یف  عازنلا 

داـیدزالا و قیرط  یف  ناـیواستملا  نییواـستملاب  دارملاـف  داـیدزالا  هدـهع  نع  جرخی  فیک  يواـستلا  هدـهع  نع  جرخی  ـال  اـم  يأ  - 1
هصقان و امإ  هدـئاز و  امإ  نآلا و  نم  هأدـتبملل  هیواسم  امإ  قیبطتلا - دـعب  هیـضاملا  هنـسلا  نم  هأدـتبملا  نأ  هرـس  سدـق  همالک  لـصاح 

هر س  امهیهانت ، مزلیف  ثلاثلا  نیعتف  نالطاب  نالوألا 
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انربـتعا اذإـف  ناـفلتخم  ناراـبتعالا  هلبق و  اـمب  اـقحال  هنوکب  هدـعب و  اـم  یلع  اـقباس  هنوکب  فوصوم  ثداـح  لـک  نأ   (1) لوقأ اـنأ  و 
قحاوللا قباوسلا و  تناک  قحال  هنیعب  وه  ثیح  نم  هرات  قباس و  اهنم  دحاو  لک  ثیح  نم  هرات  نآلا  نم  هأدـتبملا  هیـضاملا  ثداوحلا 

نم رثـکأ  قباوسلا  نوک  بجی  کـلذ  عم  قیبـطت و  مهوت  یلإ  اـمهقباطت  یف  جاـتحی  ـال  دوـجولا و  یف  نیقباـطتم  راـبتعالاب  ناـنیابتملا 
هدئاز قباوسلا  و  قباوسلا - عاطقنا  لبق  اهعاطقنا  بوجول  یـضاملا  یف  هیهانتم  قحاوللا  نذإف  هیف  عازنلا  عقو  يذلا  بناجلا  یف  قحاوللا 

.همالک یهتنا   (2) اضیأ هیهانتم  نوکتف  هانتم  رادقمب  اهیلع 

طقف تافیاضملا  دع  وه  فیاضتلا  یف  ربتعملا  لوقن  انأل  فیاضتلا  ناهرب  یلإ  لودع  هنإف  لیلدلا  رییغتب  باوج  اذه  نأ  نمهوتت  ال  - 1
ناقباطتم امهنأب  هنوئملا  ففخ  هرس  سدق  هنأ  الإ  قیبطتلا  یف  امهربتعا  دق  و  ناتلسلسلا - بترتلا و ال  دعلا  یف  ربتعی  ؤفاکتلا و ال  موزلل 

یف ناقفاوتی  نیطخک  امهف  ؤفاـکتلل  عازنلا  لـحم  وه  يذـلا  بناـجلا  یف  رثکأ  قباوسلا  نوکی  نأ  بجیف  قیبطتلا  مهوت  یلإ  هجاـح  ـالب 
تافاضإلا و هذـهل  عازتنالا  إشنم  یف  نیتلـسلسلا  رابتعا  مث  نایهانتی  امهیبناج و  نم  دـحاو  لک  یف  اـمهیفرط  یف  ـالإ  امهدودـح  عیمج 

فرطلا اذـه  یف  نوکی  نأ  یلع  فوقوم  اقحال  نوکی  ـال  فرطلا  کـلذ  یف  قباـس  دوجو  نأ  یفخی  ـال  نکل  اـهعازتنا  ححـصت  هیثیح 
ضرفی ثداح  يأ  یف  قباس  اضیأ  ریخألا  قحاللاف  رمألا  سفن  یف  امأ  رظنلا و  عطق  رابتعالاب و  وه  امنإ  اذـه  و  اقباس - نوکی  قحـال ال 

هل لوأ  ءزج  امک ال  نامزلا  نم  ضرفی  ءزج  يأ  یف  ریخأ  ءزج  الإ  هکرحلا  نامزلا و  سفن  یف  امیس  یلجتلا  یف  عیرـسلا  مسا  یـضتقمب 
هلـسلس یف  اقباس  نوکی  قحال ال  ءزج  دجوی  الف  تاذلاب  هفـصلل  لباقلا - مکلا  نم  یئزج  ءزجلا  ذإ  طخلاک  راقلا  لصتملا  یف  اذـک  و 

اهیف دجوی  وأ  للعلا  لیلاعملا و  نم  هبکرملا  هیلوطلا  هلسلسلا  فالخب  اذه  نامزلا و  وه  يذلا  اهرادقم  هلـسلس  یف  هیکلفلا و  تاکرحلا 
قحاللا و قباسلا و  نیب  ددعلا  یف  ؤفاکتلا  يرجیف  هیاهنلا  ریغ  یلإ  اذـکه  هلع و  هتلع  هلعل  هلع و  هتلعل  لاقی  هتلع و  بلاطی  ریخأ  لولعم 
هلـسلس و ال هرثک و ال  الف  اهنم  دـحاول  الإ  امئاد  دوجو  ال  تاـبقاعتملا - نأ  اـضیأ  یفخی  ـال  قحاوللا و  قباوسلا و  یهاـنت  بجی  لاـقی 

هر س  ملکتملا ، بهذم  قفاوی  امب  باتکلا  کلذ  یف  ملکت  هرس  سدق  هنأ  الإ  اهیف  لعفلاب  قباطت 
نم دـیزأ  ققحت  کلذ  بجوی  قباسب و  سیل  قحـال  ققحتی  یتح  لبقتـسملا  بناـج  نم  هلـسلسلا  فوقو  یلع  ینبم  کـلذ  نأ  هیف  - 2

بناـج نم  هیاـهنلا  ریغ  یلإ  اـهنایرج  الیحتـسم و  هلـسلسلا  عاـطقنا  نوکی  نأ  زوجی  ـال  مل  عونمم  وه  یـضاملا و  بناـج  یف  قـحاوللا 
هدم ط  هیواستم ، هلسلسلا  یف  قحاوللا  قباوسلا و  نوکیف  ایرورض  لبقتسملا 
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دحاولا و نیب  لب  هثلاث  هیناث و  هلوأ و  نیب  ال  يرورض - بترت  نم  هیف  دب  الف  الثم  هرـشعلاک  ددع  لک  نأ  وه  رخآ و  یـش ء  انهاه  یقب 
سایقلاب نینثالا  یف  مالکلا  اذک  دحاولا و  یلع  امدقتم  نکی  مل  نإ  عبطلاب و  امدـقت  نینثالا  یلع  مدـقتی  دـحاولا  نإف  هثالثلا  نینثالا و 

عامتجالا و ناکل  هقطاـنلا  سوفنلا  یف  هودـقتعا  اـمک  هاـنتم - ریغ  ددـع   (1) دوجولا یف  لـخد  ولف  هعبرـألا  یلإ  هثـالثلا  هثـالثلا و  یلإ 
نم ددـع  یلع  مدـقم  دـحاولا  ریغ  نأ  ملـسن  لاقی ال  نأ  ـالإ  مهللا  قیبطتلا  ناـهرب  هیف  يرجیف  کـلذ - دـنع  الـصاح  اـمهالک  بترتلا 

.ءافشلا تایهلإ  یف  کلذ  نیب  خیشلا  دادعألا و 

هضحم هلع  یلإ  یهتنی  نأ  ریغ  نم  اهتالولعم  للعلا و  تلسلست  ول  اهنأ  ثلاثلا  و 

هراشا

هلمجلا کلت  اهیف و  دـحاوب  اهنم  دـحاو  لک  لولعملا  هدوجوملا  تانکمملا  عومجم  سفن  یه  هلمج  كانهف  یـشل ء  الولعم  نوکی  ال 
و هئازجأ - نم  یـش ء  مدعب  الإ  مدعی  (3) ال  بکرملا نأ  مولعم  تادوجوملا و  یف  اهئازجأ  راـصحنالف   (2) دوجولا امأ  نکمم  دوجوم 

تادوجوملا سفن  اهلعج  یفف  اـنکمم  ـالإ  نوکی  ـال  نکمملا  یلإ  رقتفملا  نأ  مولعم  نکمملا و  اـهئزج  یلإ  اـهراقتفالف  ناـکمإلا  اـمأ 
.بجاولا مودعملا و  اهیف  لخدی  ال  ثیحب - هذوخأم  اهنأ  یلع  هیبنت  هنکمملا 

بترم ریغ  دوجوم  وه  اـم  دوجوم و  ریغ  بترم  وه  اـمف  دودـعمل  ـالإ  هقیقحلاـب  دوجو  ـالف  اـیرابتعا  ناـک  اذإ  ددـعلا  نأ  یفخی  ـال  - 1
حیجرت هعبرألل و ال  هضورعم  اهنم  هیأ  الثم و  هثالثلل  هضورعم  لازآلا  یف  هعمتجملا  هقراـفملا  سوفنلا  نم  سوفن  هیأ  هنأ  یلع  تاذـلاب 

اذه دروی  نأ  نکمی  هنود و  امب  موقتم  ریغ  ددع  لک  نأ  هرـس  سدق  هیلإ  راشأ  ام  هقیقحلاب  اذه  و  اهیلإ - امهیف  بیترتلا  يرـسی  فیکف 
هر س  هیلع ، فنصملا  مالک  لمحیلف  هتحت  یتلا  دادعألا  نم  ددعلا  موقتب  لوقلل  افییزت 

وه اذه  نم  تبثی  ام  هیاغ  نأل  حتفی  مل  دحاو  لک  دلبلا و  اوحتف  عومجملا  نأ  نم  مهـضعب  رکذ  امب  نهربملا  اذـه  لدتـسی  مل  امنإ  - 2
رجح کیرحت  لاثم  یف  یتأیـس  هوبألا و  دیزک و  رخآلا  عازتنا  أشنم  امهدحأ  لعل  ذإ  هدـح  یلع  امهنم  لکل  دوجولا  امهنیب ال  هریاغملا 

هر س  هحضون ، ام  لاجر  هدعب  ریبک 
یـش ء عافتراب  عفتری  امک  ءازجألا  عیمج  عافتراب  عفتری  بکرملا  نأ  تامولعملا  نم  هنـأل  یبنجـألا  یلإ  هبـسنلاب  یفاـضإ  رـصحلا  - 3

هر س  اهنم ،
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ءامـسلا و نم  رجحلا و  ناسنإلا و  نم  بکرملاک  جراخلا - یف  هل  ققحت  ایرابتعا ال  نوکی  دق  هدوجوملا  ءازجألا  نم  بکرملا  لاقی  ال 
.ضرألا

یف دوجوملا  بکرملا  نأـب   (1) اوحرـص دـقف  الإ  و  ءازجألا - تادوجو  ریغ  دوجو  هب  موقی  ادـحاو  ادوجوم  سیل  هنأ  دارملا  لوقن  اـنأل 
نم تاـبکرملاک  هعونم  هروص  عـم  نوـکی  دـق  (2) و  لاجرلا نم  هرـشعلاک  داـحآلا  هقیقحل  هریاـغم  هقیقح - هل  نوکی  ـال  دـق  جراـخلا 

انکمم ادوجوم  ائیش  هلمجلا  تناک  اذإ  هیف و  ام  یتأیس  تابشخلا و  نم  ریرـسلاک  هیعامتجا  هئیه  الإ  دادزی  نأب ال  اهنودب  امأ  رـصانعلا و 
و هسفنل - هلع  ءزجلا  کلذ  نوک  اهمازلتـسال  لاحم  اضیأ  وه  اهؤزج و  امإ  هلاحتـسالا و  رهاظ  وه  اهـسفن و  امإ  لالقتـسالاب  اهدـجومف 

امإ هاوس و  امع  هؤانغتـسا  الإ  دـجوملا  لالقتـسال  ینعم  اهنع و ال  هرابع  یه  یتلا  ءازجألا  داجیإ  الإ  هلمجلا  داجیإل  ینعم  هنـأل ال  هللعل 
هلـسلس نع  جراـخلا  دوـجوملا  نـأل  تـالولعملا  هلـسلس  هیلإ  عـطقنی  ءازجـألا و  ضعبل  ادـجوم  نوـکی  هلاـحم  ـال  اـهنع و  جراـخ  رمأ 
لولعم یلع  نیتلقتسملا  نیتلعلا  عامتجا  عانتمال  هلمجلا  ءازجأ  نم  یشل ء  الولعم  ضعبلا  کلذ  نوکی  تاذلاب و ال  بجاو  تانکمملا -

اهنم ءزج  لک  نأ  هعطقنم و  ریغ  هلـسلسلا  نأ  ضورفملا  نأل  نیهجو  نم  فلخلا  مزلیف  داجیإلاب  لقتـسملا  رثؤملا  یف  مالکلا  ذإ  دحاو 
اهنم انهاه  دب  یتلا ال  هلعلاب  دیرأ  نإ  هنأبف  الیـصفت  امأ  لیلدـلا - یلع  هدراولا  ضوقنلا  عفدـنا  ریرقتلا  نم  رکذ  امب  رخآ و  ءزجل  لولعم 

هماتلا هلعلا  هلسلسلا  عومجمل 

داحآلا ینعمب  عومجملا  درف  لک  ءارو  دوجوم  بکرملا  عومجملا  نأب  نیلئاقلا  دارم  نأ  ملعا  جراخلا  یف  دوجوملا  مسقملا  اولعجف  - 1
رخآ یـش ء  عمتجملا  ددعتملا  هئیهلا  کلذل  ضراعلا  عامتجالا  ینعأ  یناونعلا  فصولا  یـش ء و  یه  یتلا  عومجملا  تاذ  يأ  رـسألاب 

الإ و  هیراـبتعا - هئیهلا  ذإ  يراـبتعا  اـهنأل  ارطـش  هیعاـمتجالا  هئیهلا  عم  ذوخأـملا  عومجملا  ـال  هیعاـمتجالا  هئیهلا  طرـشب  عوـمجملا  وأ 
هر س  لسلستیف ، يرخأ  هئیه  اهضرعل 

دوجو طئاسبلا و  یف  لصفلا  سنجلا و  هیهاملا و  دوجولاک و  اذـهف  داـحآلا  دوجو  سفنب  ناـک  نإ  مهدـنع و  اـضیأ  هدوجوم  یهف  - 2
هر س  هدح ، یلع  هلع  یلإ  مهدنع  جاتحیف  لیبقلا  اذه  نم  تالولعملا  للعلا و  هلسلس 
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زوجی لب ال  بجی  بکرملل ال  هماـتلا  هلعلا  نأ   (1) ررقت دق  اهمدقت و  مزل  ول  لیحتسی  امنإ  هلـسلسلا و  سفن  اهنوک  هلاحتـسا  ملـسن  الف 
اذـهب یفک  اـهتاذ و  نم  اـهدوجو  نوکل  اـبجاو  نوـکی  نأ  مزلیف  لـیق  نإـف  لوـلعملا  سفن  یه  یتـلا  ءازجـألا  اـهتلمج  نم  ذإ  اهمدـقت 
هلعلا هب  دـیرأ  نإ  مسی و  مل  وأ  اهریغ  یمـس  ءاوس  اهتاذ  سفن  سیل  يذـلا  اهئزج  یلإ  رقتفی  مل  ول  مزلی  اـمنإ  عونمم و  اـنلق  هلاحتـسا -

هسفن و یتح  لولعملا  ءازجأ  نم  ءزج  لکل  هلع  اهنوک  مزل  ول  لیحتسی  امنإ  هلسلسلا و  ءازجأ  ضعب  اهنوک  هلاحتـسا  ملـسن  الف  هیلعافلا 
ملسن نکل ال  هانملـس  ریرـسلا  نم  بشخلاک  هلعاف  ریغ  یلإ  ادنتـسم  بکرملا  لولعملا  ءازجأ  ضعب  نوکی  نأ  زاوجل  عونمم  وه  هللع و 

دنتـسی اهنم  لک  هیهانتم و  ریغ  تالولعم  للع و  نم  هیهانتم  ریغ  لسالـس   (2) دجوی نأ  زاوجل  ابجاو - نوکی  هلـسلسلا  نم  جراخلا  نأ 
نالطب مزلی  ـالف  بجاولا  یلإ  ءاـهتنالا  موزل  ملـس  ول  و  بجاولا - یلإ  ءاـهتنا  ریغ  نم  يرخأ  هلـسلس  یف  هلخاد  اـهنع  هجراـخ  هلع  یلإ 

هنأبف  (4) الامجإ امأ  (3) و  بجاولا یلإ  ادنتـسم  انکمم  ادوجوم  هیهانتملا  ریغلا  تالولعملا  للعلا و  عومجم  نوکی  نأ  زاوجل  لسلـستلا 
رکذ و ال امک  اهنم  اءزج  اهـسفن و ال  تسیل  اهتلع  نإف  هدوجوملا  تاـنکمملا  عیمج  بجاولا و  نع  هراـبع  یه  یتلا  هلمجلاـب  ضوقنم 

هلع ناک  نإ  نیرثؤملا  عامتجا  بجاولا و  هیلولعم  بجاولا  ددعت  عم  همازلتسال  اهنع - اجراخ 

قراوشلا یف  لیصفتلا  هرخأتم و  عامتجالا  طرشب  عومجملا - هیلعلاب و  همدقتم  رسألاب  داحآلا  ینعمب  عومجملا  نأل  هفالخ  ررقت  لب  - 1
هر س  یجهاللا ، ققحملل 

هیلإ ریـشیس  خلإ و  اهـسفن  امإ  اهتلع  هلع و  نم  اهل  دب  هدـح ال  یلع  دوجوم  هلمج و  اضیأ  هیهانتملا  ریغلا  لسالـسلا  عومجم  نأ  هیف  - 2
هر س  خلإ ، تانکمملا  عیمج  سفن  هلمجلا  انذخأ  هلوقب و 

هر س  یلاعت ، بجاولا  یلإ  لکلا  دانتسا  عم  هیهانتملا  ریغلا  سوفنلا  هیهانتملا و  ریغلا  هنمزألا  تاکرحلاب و  مهلوقک  - 3
دوجو ذإ ال  بیرق  امه  امک  لالدتسالا  ضقنلا و  بیرق و  نع  یتأیـس  امک  هسفنل  هلع  یـشلا ء  نوک  زاوج  یلع  هب  لدتـسی  امبر  و  - 4

یلع ادوجوم  نکمملا  یلاعت و  بجاولا  عومجم  ناک  ول  لوقأ  انأ  هرـس و  سدـق  فنـصملا  هنیبیـس  امک  امهنم  لک  دوجو  ءارو  لـکلل 
مزلی فیک و  ءزج  هل  نوکی  ـال  اـمک  هریغ  نم  اءزج  نوکی  ـال  هنأ  بجاولا  صاوخ  نم  هریغل و  اءزج  یلاـعت  بجاولا  نوـک  مزل  هدـح 

موهفم نکمملا - بجاولا و  عومجمب  ینع  وـل  طـیحم و  یـش ء  لـکب  هنأ  ـالإ  هل  یناـث  ـال  دـن و  دـض و  هل  سیل  یلاـعت و  هتیدودـحم 
مل عئاشلاب أ  بجاو  یلوألا  لـمحلاب  بجاولا  موهفم  نإ  یتح  اـعطق  هدوجوم  نکت  مل  میهاـفم  یه  اـمب  تاـیهاملا  میهاـفم  بجاولا و 

هلزع و هنونیب  اـهنع  اـنیاب  سیل  تادوجوملا و  ضرع  یف  سیل  هیددـع و  ـال  هیقیقح  هقح  هدـحو  یلاـعت  بجاوـلا  هدـحو  نأ  اوعمـسی 
بکرملا کـلذ  مهبتک و  یف  هب  حرـصی  هریغ  نم  اءزج  بجاولا  نوک  مدـع  نم  ـالوأ  هاـنرکذ  اـمف  اـهلک  هذـه  نع  اـنلزنت  ول  هلمجلاـب 

هر س  مهدنع ، هریغ  دوجوم 
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لعافلا هلعلاب  دارملا  نأب  انحرـص  دـق  اـنأ  عافدـنالا  هجو  ءازجـألا و  ضعبل  هلع  ناـک  نإ  نیرمـألا  دـحاو  هلمجلا  ءازجأ  نم  ءزج  لـکل 
الإ اهنع  جراخلا  نکی  مل  ءزجل و  ـالولعم  اـهنم  ءزج  لـک  نوکی  ثیحب  تاـنکمملا  عیمج  سفن  هلمجلا  انذـخأ  داـجیإلاب و  لقتـسملا 

ینعم وه  هصاخ و  جراـخلل  لـب  رخآ  ءزجل   (1) الولعم نوکی  ءزج ال  هلمجلا  یف  دـجوی  نأ  هیلعلاب  هلالقتـسا  نم  مزل  ام  لـقأ  اـبجاو و 
ناک ول  ذإ  لالقتسالا - ینعمل  اقیقحت  هللعل  هسفنل و  هلع  هنوک  موزلل  هلمجلا  نم  ءزج  هیلعلاب  لقتسملا  نوکی  نأ  نکمی  مل  عاطقنالا و 
نم بکرملا  عومجملا  فالخب  اذه  القتسم و  امهدحأ  نکی  ملف  اضیأ  هیلع  هلمجلا  لوصح  فقوتل  رخآ  ائیش  ءازجألا  ضعبل  دجوملا 

هلعاـفف ریرـسلا  اـمأ  هریغ و  نع  نغتـسم  هتاذـب  دوجوم  وه  یتلا  ءازجـألا  ضعب  هداـجیإب  لقتـسی  نأ  زاـج  هنإـف  تاـنکمملا  بجاولا و 
نم بکرملا  لولعملل  هلقتـسملا  هلعلا  نأب  هلئاـقلا  همدـقملا  یلع  دری   (2) معن تابـشخلا  لعاف  عم  لب  هدحو  راجنلا  وه  سیل  لقتـسملا 

ءزجلا اذـه  هلع  نوکی  یتح - ءزج  لکل  هلقتـسم  هلع  اهـسفنب  اهنأ  داری  نأ  امإ  هنأ  وه  ضارتعا و  هنم  ءزج  لـکل  هلع  هنکمملا  ءازجـألا 
نوکی دق  بکرملا  نأل  لطاب  اذه  ءزجلا و  کلذ  هلع  اهنیعب  یه  یه 

هطساولاب و لعافلا  کلذ  یلإ  هدنتسم  یقاوبلا  کلت  نأل  لالقتسالا  بتارم  لقأ  اذه  ناک  امنإ  هل و  هلولعم  ءازجألا  یقاوب  نوکی  و  - 1
هر س  هطساو ، الب  هیلإ  اهدانتسا  هبتارم  یلعأ 

نـأل دوجولا  یف  هعمتجم  هلـسلسلا  ءازجأ  هیف  نحن  اـمیف  ذإ  هیلک  تذـخأ  نإ  هروکذـملا  همدـقملا  یلع  دری  اـمنإ  ضارتعـالا  اذـه  - 2
لولعملا هبترم  یف  رخأتملا  لولعملا  عوقو  یف  هئارجإب  لیثمتلا  یلع  همالک  لمح  نکمی  هنأ  الإ  یعامتجالا  لسلستلا  لاطبإ  یف  مالکلا 

هر س  فلختلا ، وأ  الثم  یلاعت  بجاولا  نع  لوألا  لقعلا  هبترم  یف  رشاعلا  لقعلا  دوجو  مزلی  لاقی  نأب  مدقتملا 
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یتلا هلقتسملا  هلعلا  دجوی  مل  نإ  لوألا  ءزجلا  ثودح  دنعف  هیعامتجالا  هتئیه  ریرـسلا و  تابـشخک  ائیـشف  ائیـش  هؤازجأ  ثدحی  ثیحب 
نع ریخألا  ءزجلا  ینعأ  لولعملا  فلخت  مزل  تدـجو  نإ  نالطبلا و  رهاظ  وه  هتلع و  یلع  لولعملا  مدـقت  مزل  ءزج  لکل  هلع  اهانـضرف 
اهنم ءزجب  وأ  اهـسفنب  امإ  بکرملا  نم  ءزج  لکل  هلع  عومجملا  هلع  يأ  اهنأ  داری  نأ  اـمإ  هنـالطب و  رم  دـق  داـجیإلاب و  هلقتـسملا  هتلع 

ءازجألا بکرم  بکرملا  لولعملا  ناک  اذإ  اـهنع و  جراـخ  رمأ  یلإ  راـقتفا  ریغ  نم  اـهنم  ءزجل  وأ  اـهل  ـالولعم  ءزج  لـک  نوکی  ثیحب 
فلختلا و مدـقتلا و ال  مزلی  نامزلا و ال  بسحب  هنراقی  اهنم  ءزجب  اهنم  ءزج  لک  ثدـحی  ءازجألا  هبکرم  اـضیأ  هلقتـسملا  هتلع  تناـک 

نوکی نأ  زوجی  ام  اهئازجأ  نم  ذإ  اهنم  اءزج  هلسلسلل  هلقتسملا  هلعلا  نوک  عانتما  ینعأ  بولطملا  دیفی  هنأ ال  ههج  نم  دساف  اضیأ  اذه 
هیلولعملا هیلعلل و  ضورعم  اـهنم  لـک  یتلا  ءازجـألا  عومجم  کـلذ  هللعل و  وأ  هسفنب  یـشلا ء  هیلع  مزلی  نأ  ریغ  نم  ینعملا  اذـهب  هلع 

بناجلا نم   (1) ربتعی ثیح  هبترلا  بسحب  اهیلع  مدـقتملا  هیلعلا  بسحب  لکلا  نع  رخأتملا  ضحملا  لولعملا  الإ  اهنع  جرخی  ـال  ثیحب 
نم ءزج  یه  هلع  هلمجلا  یفف  لوألا  لولعملا  دعب  امب  هرات  ریخألا و  لولعملا  لبق  امب  هرات  عومجملا  کلذ  نع  ربعی  اذهل  و  یهانتملا -

.هسفن یلع  یشلا ء  مدقت  هلسلسلل  اهتیلع  نم  مزلی  اهنم و ال  ءزج  اهنم  ءزج  لکل  عقی  اهققحت و  دنع  هلسلسلا  ققحتی  هلسلسلا 

.هلع یلإ  جاتحی  نکمم  اضیأ  هلعلا  وه  يذلا  عومجملا  لیق  نإف 

.هیاهن یلإ  هلبق ال  عومجم  لک  یف  اذکه  ریخألا و  لولعملا  نم  هیف  ام  لبق  يذلا  عومجملا  هتلع  نأب  بیجأ 

الف ضرفی  عومجم  لک  اذکه  هتلع و  یلإ  جاتحم  نکمم  هنأل  هلسلسلا  داجیإب  هلقتسم  هلع  حلصی  ضحملا ال  لولعملا  دعب  ام  لیق  نإف 
کلت نم  هنواعمب  الإ  هلسلسلا  دجوی 

هر س  هیف ، دودحملا  إدبملا  دقفل  طقف  هیلعلا  بسحب  لب  رخآلا  بناجلا  نم  هبترلا  بسحب  رخأتلا  ربتعی  مل  امنإ  - 1
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.اضیأ ضحملا  لولعملا  نم  دب  لب ال  هلسلسلا  ققحت  یف  فاکب  سیل  هنأل  للعلا و 

هیف لخاد  رمأ  عومجم  لک  هلع  نأ  انضرف  دق  جراخ و  نواعم  یلإ  داجیإلا  یف  راقتفالا  مدع  هانعم  نأل  لالقتسالا  یف  حدقی  اذه ال  انلق 
.هداجیإ یف  ریخألا  هلولعمل  لخد  هنأ ال   (1) رهاظ و 

سیل ذإ  عفدنم  اضیأ  عنملا  اذهف  مترکذ  ام  یلع  هیهانتم  ریغ  لسالس  وأ  هدحاو  هلـسلس  نوکی  نأ  نم  معأ  هلمجلا  تذخأ  اذإ  لیق  نإف 
.هلبق بکرم  عومجم  ریخأ و  لولعم  كانه 

.هیهانتملا ریغلا  هریخألا  اهتالولعم  لبق  یتلا  هیهانتملا  ریغلا  تاعومجملا  وه  يذلا  ءزجلا  اهتلع  نأب  دراو  لب  انلق 

ضرفی ءزج  لک  نأل  وأ  ءازجـألا  ضعب  هیولوأ  مدـعل  اـهنم  ءزج  نوکی  نأ  زوجی  ـال  هلمجلا  هلع  ءادـتبالا  یف  لوقن  نحن   (2) تلق نإف 
.اریثأت رثکأ  اهنوکل  هلمجلل  هلع  نوکی  نأب  هیف  یلوأ  هتیلعف 

یفخی ام ال  یلع  هلمجلا  داجیإب  لقتسی  ءازجألا ال  نم  هریغ  نأل  هیلعلل  نیعتم  ریخألا  لولعملا  لبق  ام  وه  يذلا  ءزجلا  لب  عونمم  انلق 

: قیقحت مده و 

یف دوجولا  نأ  اقباس  هانققح  امل  هفاخـسلا  نهولا و  هیاغ  یف  بجاولا  تابثإ  لسلـستلا و  لاطبإ  یف  نایبلا  نم  کلـسملا  اذـه  نأ  ملعا 
دوجوم رجحلا  ناسنإلا و  نم  بکرملا  نإ  مهلوقف  رم  يذلا  ینعملاب  هدوجو  نیع  یـش ء  لک  یف  هدحولا  هتدـحو و  نیع  دوجوم  لک 

ملسن انأ ال  وه  رخآ و  عنم  لیلدلا  لصأ  یلع  دری  اذه  یلعف  نیدوجوملا  ریغ  ثلاث  دوجوم  عومجملا  نأ  هب  دیرأ  نإ  حیحص  ریغ 

امم هوحن  ناـکمإلا و  نأ  لوـألا  لولعملل  هماـتلا  هلعلا  هطاـسب  یف  لاـقی  اـم  ریظن  هلعلا  هیحاـن  یف  ـال  لولعملا  هیحاـن  یف  ربتعم  هنإـف  - 1
هیلعافلا هلعلا  لالقتسالا  یف  انمالک  اضیأ  هل و  هماتلا  هلعلا  هطاسب  یف  حدقی  الف  لولعملا  فرط  یف  هربتعم  لولعملا  دوجو  هیلع  فقوتی 

هر س  هیداملا ، هلعلا  یف  ربتعم  ریخألا  لولعملا  و 
هر س  هرظانملا ، بادآ  نع  جراخ  لیلدلا  رییغتب  باوج  اذه  - 2
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هلعب و اهنم  لک  هللعملا  داحآلا  تادوجول  ریاـغم  دوجو  اـهل  ناـک  ول  مزلی  اـمنإ  داـحآلا و  لـلع  ریغ  هلع  یلإ  هضورفملا  هلمجلا  راـقتفا 
نم هرـشعلاک  اذـه  يرخأ و  هلع  یلإ  راقتفالا  مزلی  نیأ  نمف  هلعب  اهنم  لک  ققحت  تاـنکمم  یه  لـب  هراـبع  درجم  نکمم  اـهنإ  مکلوق 

.داحآلا للع  ریغ  هلع  یلإ  رقتفی  داحآلا ال 

نأ یعدتـسی  اهنم ال  دـحاو  لک  ریغ  عیمجلا  نوک  ذإ  لیـصحتلا - نع  لاخ  مالک  اهنم  لک  دوجو  ریغ  داحآلا  تادوجو  نإ  لاقی  اـم  و 
.داحآلا دوجو  ریغ  جراخلا  یف  دوجو  هل  نوکی 

هیقیقح هدـحو  هل  هقیقح و  هل  بکرم  لک  نأ  هاـنعم  حیحـص  مـالک  هئازجأ  نم  یـش ء  مادـعناب  بکرملا  مادـعنا  نإ   (1) لاقی يذلا  و 
الإ مدعنی  ادوجوم و ال  بکرملا  ناک  نائیشلا  دجو  اذإف  نیئیش  نیب  لقعلا  همهوت  بیکرت  لک  نأ  هانعم  سیل  هئزج و  مادعناب  همادعناف 

.ءازجألا مادعناب 

.دجو یتم  دجوی  نوکی  نأ  ایلک  یضتقی  یش ء ال  مادعناب  امدعنم  یشلا ء   (2) نوک اضیأ  و 

نکمم دوجوم  بجاولا  نکمملا و  نم  تادوجوملا  عومجم  نأل  زئاج  هسفنل  یـشلا ء  هیلع  نإ  نیرخأتملا  لوق  نالطب  رهظ  اذـه  یلعف 
جراخ هنع و ال  جراخ  امإ  ءازجألا و  هیقب  یلإ  هجایتحال  لاحم  وه  هؤزج و  امإ  هتلع  نأل  هسفن  يوس  هل  هلع  داحآلا و ال  یلإ  هجاـیتحال 

عومجملا کلذ  فقوت   (3) نأل هیف  روذحم  هسفن و ال  نوکی  نأ  نیعتف  هنع 

هر س  رم ، امک  ناهربلا  اذه  لصأ  ریرقت  یف  لاقی  يأ  - 1
هر س  کلذک ، ببسلا  معن  هصقان  هلع  لک  اذکه  دجو و  املک  دجوی  سیل  طرشلا و  مادعناب  مدعنی  طورشملا  نإف  - 2

هب هجو  امک  هسفن  نکی  مل  رـسألاب  داحآلا  یلع  فقوت  اذإ  لب  هسفن  هلعلا ال  وه  ناک  دـحاو  لک  یلع  عومجملا  فقوت  اذإ  لاقی  ال  - 3
نکی مل  اذـه  یلعف  يدارفألا  لکلا  نم  عامتجالا  طرـشب  عومجملا  یلإ  برقأ  رـسألاب  داـحآلا  نأ  عم  لولعملا  یلع  هماـتلا  هلعلا  مدـقت 
هماتلا هلعلا  ذإ  هل  همات  هلع  اهنأ  دحاو  لک  یلع  هفقوت  نم  دارملا  سیل  لوقن  انأل  همات  هلع  سیل  دـحاو  لک  نأ  یلع  هسفنل  هلع  یـشلا ء 
ءازجأ نم  دحاو  لک  یلع  لولعملا  فقوت  ملسملا  ردقلا  نأ  هماتلا و  هلعلا  هیلع  یف  فقوتلا  عنم  دارملا  لب  ضورفملا  وه  امک  هسفن  هل 

هر س  ءالؤه ، دنع  هماتلا  هلعلا  ادع  امب  صوصخم  لولعملا - هیلع  فقوتی  امب  هلعلا  فیرعتف  مدقتلاک  هماتلا  هتلع 
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هیلعافلا هلعلا  هلعلاب  دـیرأ  ول  معن  هسفن  یلع  یـشلا ء  فقوت  مزلی  یتح  عومجملا  یلع  هفقوت  مزلتـسی  ـال  داـحآلا  نم  دـحاو  لـک  یلع 
.بجاولا یلإ  یهتنملا  ریخألا  لولعملا  قوف  ام  وأ  بجاولا  ینعأ  تادوجوملا  عومجم  ءزج  يأ  هؤزج  یهف  هلقتسملا 

یـشلا ء مدقت  مزلی  ذئنیح  ذإ  لولعملا  یلع  همدقت  بجی  امیف   (1) همکح یف  ام  وأ  هسفنل  هلع  یـشلا ء  نوک  لاحملا  نإ  مهلوق  اذـک  و 
وأ لوـألا  هلولعم  بجاولا و  عومجم  یف  عقاو  وه  لـب  هقـالطإ  یلع  لیحتـسمب  سیلف  هسفنل  هماـت  هلع  یـشلا ء  نوـک  اـمأ  هسفن و  یلع 

.یهتنا رم  امک  هتالولعم  عیمج 

یلإ هدوجو  یف  جاتحی  کلذ ال  عم  هتاذل و  انکمم  ادوجوم  یـش ء  نوکل  میلـسلا  لقعلا  دـنع  ینعم  ذإ ال  ادـج  هتفاخـس  یفخی  هنإف ال 
داحآلا ناکمإ  ریغ  ناکمإ  داحآلا و  دوجو  ریغ  دوجو  هل  ناک  ول  نکمم  دوجوم  هنأب  اومکح  يذـلا  بکرملا  نإف  هتاذ  نع  جراـخ  رمأ 

.هتحت لئاط  مالک ال  اهتلع  نیع  هل  هلعلا  تادوجولا و  کلت  ریغ  هل  دوجولا  نأب  مکحلاف  داحآلا  هلع  ریغ  هلع  هلف 

عومجملا و لثم  دحاو  رابتعالا  اذهب  هیلع  لادلا  ظفللا  دـحاو و  رابتعالا  اذـهب  وه  المجم و  ذـخؤی  دـق  ددـعتملا  نیققدـملا  ضعب  لاق 
ال موقلا - عومجم  نإف  مکحلا  یف  نافلتخی  دق  كاذ و  اذه و  لثم  ددعتم  هجولا  اذهب  هیلع  لادـلا  ظفللا  الـصفم و  ذـخؤی  دـق  لکلا و 

لک یلإ  هجایتحال  اعم  اذوخأم ال  امه  وه  اعم - امهدوجو  حـجرم  نأ  راتخنف  کـلذ  ملع  اذإ  مهعـسی  اـعم  ـال  مه  قیـض و  راد  مهعـسی 
نوکیف هدوجو  یف  نایفکی  هیأزج و  نم  دحاو 

اهنأل امهوحن  هسفنل و  ءزج  وأ  هسفنل  اطرش  یـشلا ء  نوک  لثم  هسفن ال  یلع  هفقوت  وأ  رودلا  یف  امک  هتلعل  هلع  یـشلا ء  نوک  لثم  - 1
هر س  هسفنل ، هلع  یشلا ء  نوک  نیع 
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انلق حجرم  یلإ  جاتحیف  نکمم  اضیأ  هنإف  الصفم  لب  اعم  امهیلإ ال  مالکلا  لقن  نإف  امهب  امهعومجم  دوجو  حجرتی  نیتلع  كاذ  اذه و 
.هب دوجوم  نکمم  بجاو و  نانثا  هجولا  اذهب  وه  لب  نکمم  هجولا  اذه  یلع  ناذوخأم  امهنأ  ملسن  ال 

امه لب  ابجاو  انکمم و ال  سیل  الـصفم  امه  هلوقف  باصأ - يذلا  امأ  یـش ء  یف  أطخأ  قیقحتلا و  نم  ائیـش  باصأ  ققدملا  اذـه  لوقأ 
نالعجی لقعلا و ال  لامعإ  نم  لیـصفتلا  لامجإلا و  نأ  وهف  هیف  أطخأ  يذـلا  امأ  هب و  دوجوم  نکمم  رخآلا  بجاو و  امهدـحأ  ناـئیش 

ریغتی الـصفم ال  وأ  المجم  لقعلا  امهذـخأ  ءاوس  ضرألا  ءامـسلا و  عومجمف  امودـعم  يرخـألا  ادوجوم و  هراـت  جراـخلا  یف  یـشلا ء 
یف اینادحو  رابتعالا  اذهب  ناریـصی  نهذلا و ال  یف  ادوجوم  ادحاو  ائیـش  امهذخأی  نأ  لقعللف  طقف  لقعلا  یف  لب  جراخلا  یف  امهمکح 

لامجإلاف و طقف  نهذـلا  یف  لب  جراخلا - یف  اددـعتم  رابتعالا  اذـهب  ریـصی  نیمـسقب و ال  ءامـسلا  مسقی  نأ  مهولل  نأ  امک  جراـخلا -
سیل هرکذ  يذلا  لاثملا  نإ  مث  ظوحلملا  رمألا  سفن  یف  افالتخا  بجوی  و ال  هظحالملا - فالتخا  نابجوی  نایلقع  نارابتعا  لیـصفتلا 

عوضوملا ناک  نإ  لومحملاب  امإ  عوضوملاب و  امإ  كانه  توافتلا  لـب  لیـصفتلا  لاـمجإلا و  ثیح  نم  هیف  عقو  يذـلا  تواـفتلا - نم 
مهعست اهنأب  فصتی  ینامزلا و ال  بقاعتلا  یلع  مهعست  رادلا  نأب  فصتم - الصفم  وأ  المجم  ذخأ  ءاوس  یعومجملا  لکلا  نإف  ادحاو 

.ماقملا اذه  یف  ام  اذه  و  نامزلا - یف  نیعمتجم 

.نینثالا دوجو  ضرف  درجمب  هبترتملا - هیهانتملا  ریغلا  رومألا  موزل  هیلع  هجوتی  هنأ  نم  ضعب  هدروأ  يذلا  امأ  و 

ءازجأ  (2) رارکت کلذ  مزلتـسال  يرخأ  هراـت   (1) هیعمجلا کـلت  عم  اـمهرابتعا  نیئیـشلا  عومجم  راـبتعا  نم  مزلی  ـال  ذإ  دراوـب  سیلف 
عومجملاب دارملا  ذإ  هیهاملا 

هر س  نهذلا ، یف  الإ  تسیل  یتلا  هیعمجلا  يأ  - 1
زوللا زوجلا و  لثم  یفف  يددـع  دـحاو  وه  رخآ  دوجومب  اولوقی  مل  مهنکل  رخآ  دوجوم  عومجم  لک  تاذ  نإ  اولاـق  نإ  مهنأـک و  - 2
هثلاث اضیأ  یه  یتلا  هلـصأتملا  هدوجوملا  هئیهلاک  اضیأ  ـال  هثـالثلا و  ثلاـث  وه  يذـلا  قتـسفلا  لـثم  مهدـنع  دوجوملا  عومجملا  سیل 

ناک امنإ  زول و  زوج و  وه  رخآ  طقف و  زول  وه  رخآ  طقف و  زوج  وه  دوجوم  انهف  زول  زوج و  وه  دوجوم  لب  ضرع  اـهنأ  ـالإ  هثـالثلا 
ءزج و وذ  ریثـک  لـب  ادـحاو  سیل  دوجوم  زوللا  زوجلا و  عومجم  کلذـک و  زوللا  دـحاو و  وه  دوجوم  زوجلا  نـأل  اـثلاث  رخآ و  اذـه 

دنع هدحولا و  قواسی  دوجولا  ریثک و  هنأل  ادوجوم  سیل  عومجملا  نأ  هرس  سدق  فنـصملا  يأر  وه  يذلا  قیقحتلا  نیب  هنیب و  قرفلا 
ررکتلا موزلف  هلمجلاب  دـحاوب و  سیل  وه  امب  ریثکلا  دوجوم و  ریثک  وه  امب  ریثکلا  سیئرلا  خیـشلا  لوقی  اـمک  لـب  اـهقواسی  ـال  ءـالؤه 

وه يذلا  عومجملا  اذه  یفف  لقعلا  یف  الإ  تسیل  عومجملا  هئیه  دروملا و  لوقی  امک  اثلاث  زوللا  زوجلا و  عومجم  لعج  اذإ  هنأل  رهاظ 
دوجو ینعمب  دوجوم  هرـس  سدق  فنـصملا  دنع  ینعملا و  اذـهب  هسفنب  دوجوم  مهدـنع  ددـعلا  ررکت و  زوللا و  زوجلا و  دـیعأ  هثالثلا 

ام تلق  نإ  هانرکذ - ام  اهب  نودیری  اهدوجوب  نولئاقلا  دحاو و  لک  رـسألاب  داحآلاب  دارأ  تادـحولا و  یه  یتلا  هتدام  يأ  هعازتنا  إشنم 
ناک ول  یئانثلا  میـسقتلا  یفف  یمازلإ  یناهرب ال  داریإلا  کلذ  تلق  .رم  امک  میـسقت  يأ  یف  مهیلع  هیاهناللا  هذـه  دری  هرـس  سدـق  هلاب 
معأ دوجولا  لب  هقواسم  ذإ ال  الف  مهدنع  امأ  رخآ و  دـحاو  انه  ناک  هدـحولل  قواسم  قیقحتلا  یلع  دوجولا  و  رخآ - ادوجوم  نامـسق 

ماعلا و سفنب  تایـصوصخلا  نع  زاتمم  ماعلا  نأ  امک  تادوجو و  هدوجو  یعیبطلا  یلکلا  نأ  امک  هرثکلا  وحنب  مهدنع  دوجوم  لکلاف 
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هیلع مزلی  امهنم ال  لکل  نیابم  دوجوم  نینثـالا  نأ  یعدا  نمف  نینثـالا  تاذ  ینعأ  فصولا  راـبتعا  نودـب  هیعاـمتجالا  هئیهلا  ضورعم 
.هدوجوم هیدحاولا  يأ  هدحولا  فصو  نکی  مل  نإ  دوجوم و  دحاولا  نأ  امک  هدوجوم  هینینثالا  هئیهلا و  نوک 

دوجو ریغ  هل  دوجو  بکرملا ال  نأب  مکحی  فیکف  رـسألاب - داحآلا  ریغ  وه  ءامکحلا و  رثکأ  دـنع  دوجوم  ددـعلا  لوقی  نأ  لـئاقل  مث 
.داحآلا

هرثکلا ددعلا و  ذخأ  امأ  اهنیع و  وه  لب  رسألاب   (1) داحآلا ریغ  اهنأ  ملسن  هریثک و ال  تادحو  دوجولا  یف  نأ  ینعمب  دوجوم  ددعلا  انلق 
هلاحم کلذف ال  اهریغ  هیماتلا و  هیمصألا و  هیروذجملا و  هیرشعلاک و  داحآلا  مکح  ریغ  رخآ  مکح  هل  دحاو  یش ء  هنأک 

لوقت نأ  کل  ححـصی  ریغ و  داحآلا ال  عومجم  اهنأ  ددعلا  نم  هبترم  لکل  لوقت  نأ  کل  ححـصی  هنأ  هرثکلا  هدحولا و  یف  رم  دق  - 1
دوجولا بسحب  امأ  هیلقعلا و  هئیهلا  رابتعاب  هیریغلا  لاقی  نأ  الإ  هبترم - لکل  سنج  داـحآلا  عومجم  نـأل  طـقف  داـحآلا  عومجم  تسیل 

هر س  لمأتف ، رثکأ  وأ  لقأ  تادحو  الإ  دادعألا  تسیلف  یجراخلا 
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.هریثکلا داحآلا  دوجو  ههج  نم  جراخلا  یف  قادصم  قباطم و  اهب  مکحلل  ناک  نإ  نهذلا و  یف 

فیاضتلا ناهرب  عبارلا 

لطاب یلاتلا  نکل  نیفیاضتملا  ؤفاکت  مدع  مزل  یشل ء  الولعم  نوکی  هضحم ال  هلع  یلإ  تالولعملا  للعلا و  هلـسلس  هتنی  مل  ول  هنأ  وه  و 
هیقح نایب  یلاتلا  اذکف  قح  مدـقملا  نکل  هضحم - هلع  یلإ  هلـسلسلا  ءاهتنا  مزل  نیئفاکتم  نافیاضتملا  ناک  ول  لوقن  وأ  مدـقملا  اذـکف 

رخآلا دجو  جراخلا  یف  وأ  لقعلا  یف  امهدحأ  دجو  یتم  ثیحب  امهنأ  امهیف  ؤفاکتلا  ینعم  نأ  وه  یلاتلا  کلذ  نالطب  مدـقملا و  اذـه 
هتنی مل  ولف  هیلوـلعم  هیلع و  یلع  هقوـف  اـمم  لـک  هضحم و  هیلوـلعم  یلع  لمتـشی  ریخـألا  لوـلعملا  نأ  موزللا  هجو  یفتنا و  یفتنا  اذإ  و 

لولعملا هیلع  ضحملا  لولعملا  هیلولعمل  یفاکملا  لیق  نإف  هیلع  الب  هیلولعم  دوجولا  یف  مزل  هضحم  هیلع  یلع  لمتشی  ام  یلإ  هلـسلسلا 
.هضحملا هلعلا  هیلع  طسو ال  الب  هقوف  يذلا 

اذـه نع  ریبـعتلا  یف  موقلل  هضحملا و  هلعلا  توبث  یـضتقی  اذـه  هیلع و  هیلولعم  لـک  ءازإـب  نوکی  نأ  دـب  ـال  هنأ  دارملا  نکل  معن  اـنلق 
.(1) ناترابع ناهربلا 

هیلعلا و ؤفاکت  هرورض  لطاب  وه  هیلعلا و  ددع  یلع  لولعملا  ددع  هدایز  مزل  هیاهنلا  ریغ  یلإ  تالولعملا  للعلا و  تلـسلست  ول  امهادحإ 
لولعملاک هلع  وهف  اهیف  لولعم  وه  ام  لک  سیل  ضورفملا و  وه  اـم  یلع  هلولعم  یهف  هلـسلسلا  یف  هلع  لـک  نأ  موزللا  ناـیب  هیلولعملا 

.ریخألا

یلع امهدحأ  داحآ  تداز  نإف  امهنیب  قبطن  مث  تایلولعملا - نم  يرخأ  هلـسلسلا و  هذـه  یف  یتلا  تایلعلا  نم  هلمج  ذـخأن  امهتیناث  و 
هیلولعملا هیلعلا و  ؤفاکت  لطب  يرخألا 

وأ هماـتلا  لـلعلا  نم  هیلؤم  هلـسلسلا  تضرف  ءاوس  هلع  نوکی  ـال  دوجولا  یف  لوـلعم  قـقحت  نم  عـنملا  اـعیمج  نیتراـبعلا  یلع  دری  - 1
هدم ط  عونمم ، لبقتسملا  بناج  نم  هلسلسلا  عاطقنا  يرخأ  هرابعب  هصقانلا و 
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بناج یف  نأ  هرورـض  هیلولعم  الب  هیلع  مزل  دزت  مل  نإ  هیلولعم و  هیلع  لک  ءازإب  هیلع و  هیلولعم  لک  ءازإب  نوکی  نأ  ؤفاکتلا  ینعم  نأل 
.هضحم هلع  یلإ  هلسلسلا  ءاهتنا  مدع  ریدقتلا  نأل  فلخلا  مزلیف  ریخألا  لولعملا  وه  هیلع و  الب  هیلولعم  یهانتلا 

قبس امم  ذخأملا  بیرق  سماخلا 

- هیلولعملا هیلعلا و  یتفص  رابتعاب  اددعتم  هقوف  یتلا  داحآلا  نم  الک  لعجن  هضورفملا و  هلـسلسلا  نم  ریخألا  لولعملا  فذحن  انأ  وه  و 
تالولعملا يرخألا  للعلا و  امهادـحإ  رابتعالاب  ناتریاغتم - ناتلمج  لصحف  لولعم  هنإ  ثیح  نم  هریغ  هلع  هنإ  ثیح  نم  یـشلا ء  نأل 

یف يذـلا  لولعملا  یلع  قبطنی  ال  هیلع ]  ] هلع لک  نإف  لولعملا  یلع  هلعلا  قبـس  هرورـض  هیلعلا  فصو  هدایز  امهنیب  قیبطتلا  دـنع  مزل  و 
للعلا بتارم  هدایز  مزلف  هیلعلل  اضورعم  هنوک  مدع  ریخألا و  لولعملا  جورخل  هبترمب  اهیلع  همدقملا  اهتلع  هیل ]  ] لولعم یلع  لب  اهتبترم 

.نیتلسلسلا عاطقنا  هیف  لولعم و  هئازإب  نوکی  هلع ال  دجوی  نأ  هیلعلا  هبترم  هدایز  ینعم  هیلعلل و  مزاللا  قبسلا  لطب  الإ  هدحاوب و 

تایثیحلا ناهرب  سداسلا 

نم لک  ههبـشی و  ام  وأ  ریخألا  لولعم  نیب  ام  نأ  هریرقت  عاضوألا  بترتلا و  تاوذ  نم  امهریغ  یف  تالولعملا و  للعلا و  یف  راج  وه  و 
یلع دـیزت  ذـئنیح ال  اـهنأل  هلـسلسلا  یهاـنت  مزلتـسی  اذـه  نیرـصاح و  نیب  اروصحم  هنوک  هرورـض  هاـنتم  هلـسلسلا  یف  هعقاولا  رومـألا 

خـسرف یلع  دـیزت  اهیف ال  هعقاولا  ءازجألا  نم  ءزج  لک  هفاسملا و  إدـبم  نیب  اـم  ناـک  اذإ  هنأ  سدـحلا و  مکحب  دـحاوب  ـالإ  یهاـنتملا 
یلإ نیـسمخ  نیب  ام  ینـس  انلوق  نم  موهفملا  وه  ام  یلع  اجردم  أدبملا  انلعج  نإ  یهتنملا  وه  ءزجب  الإ  خـسرف  یلع  دـیزت  هفاسملاف ال 

رظنملا  (1) لیلدلا حلصیف  نیءزجف  الإ  نیتس و 

مکحلا نأ  طباضلا  نوناقلا  لاقف و  ایسدح - مکحلا  نوکب  فتکی  مل  ثیح  تاسبقلا  یف  هرـس  سدق  دامادلا  دیـسلا  عنـص  ام  معنل  - 1
اظوحلم وأ  هریغ  نع  ناک  ادرفنم  اقلطم  داحآلا  نم  لکل  دوجولا  ریداقت  عیمج  یلع  حص  اذإ  دحاو  دحاو  لکل  یلومـشلا  بعوتـسملا 

ناک دارفنالا  طرـشل  دـحاو  دـحاو  لکب  صتخا  نإ  ءارتما و  ریغ  نم  اضیأ  یلمجلا  عومجملا  یلع  هلیذ  بحـسنی  ناک  عاـمتجالا  یلع 
یعیبط و ثداح  لک  یلع  نالیـسلا  ددـجتلا و  نکمم و  لک  یلع  ناکمإلاب  مکحلاـک  لوـألاف  یهتنا  داـحآلا  مکح  ریغ  هلمجلا  مکح 

هر س  هایإ ، فیغر  عابشإب  ناسنإ  لک  یلع  مکحلاک  یناثلا 
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مزلی امنإ  هنأب  ادنتسم  اهعنمی  امنإ  لب  هیسدحلا  همدقملا  نعذی  دق ال  هنأل  مصخلا  مازلإ  هرظانملل و  حلـصی  مل  نإ  بولطملا و  هباصإ  و 
ال نیب - ام  یلإ  یهتنی  ذإ ال  الف  هلـسلسلا  یف  امک  اهیهانت  ریدـقت ال  یلع  امأ  هفاسملا و  یف  امک  ایهانتم  نیب  اـم  بتارم  ناـک  ول  کـلذ 

هداعإ هنأل  فیعـض  وه  ایهانتم و  الإ  نوکی  ال  هیهانتملا - دادعألا  نم  فلأتملا  نأب  مازلتـسالا  نیبت  دـق  هنم و  دـیزأ  رخآ  نیب  ام  دـجوی 
هیهانتم اهنم  لک  یتلا  دادـعألا  نم  فلأتلا  نم  یهانتلا  یلإ  برقأ  داحآلا  سفن  نم  فلأتلا  نأل  یفخأ  هنم و  دـعبأ  وه  ام  لب  يوعدـلل 

لالدتـسا اذه  نأ  یلإ  مهولا  بهذی  انهاه  نم  مزال و  ریغ  وه  هیهانتم و  دادعألا  هدع  تناک  ول  متی  امنإ  هنإف  رهظأ  هیلع  عنملاف  داحآلا 
.لطاب وه  لکلل و  هتوبث  یلع  لکل  یهانتلا  ینعأ  مکحلا  توبثب 

هیهانتم ریغ  هلمج  لب  هلسلس  تدجو  ول  عباسلا 

هیواسم نوکت  نأ  امإ  اهیف  هدوجوملا  فولألا  هدـعف  فولأ  یلع  لمتـشت  هلاحم  یهف ال  اهریغ  وأ  تالولعملا  لـلعلا و  نم  تناـک  ءاوس 
ذخأن نأ  اهانعم  نأل  فولألا  هدع  لثم  هرم  فلأ  نوکی  نأ  بجی  داحآلا  هدـع  نأل  هلاحتـسالا  رهاظ  امهالک  رثکأ و  وأ  اهداحآ  هدـعل 

یلع لمتـشی  ذئنیح  داحآلا  نأل  لطاب  اضیأ  وه  لقأ و  نوکی  نأ  امإ  هئام و  فلأ  هئام  هدـع  نوکی  یتح  ادـحاو - داحآلا  نم  فلأ  لک 
بناج نم  نوکی  نأ  امإ  فولألا  هدع  ردقب  یتلا  هلمجلا  ینعأ  یلوألا  دئازلا و  ردقب  يرخألا  فولألا و  هدع  ردـقب  امهادـحإ  نیتلمج 

نم هیهاـنتم  ریغ  هلـسلسلا  تناـک  نإ  فلخ و  اذـه  هلـسلسلا  یهاـنت  مزلی  نیریدـقتلا  یلع  و  یهاـنتملا - ریغلا  بناـج  نم  وأ  یهاـنتملا 
اهنوکل هیهانتم  فولألا  هدـع  نألف  لوألا  ریدـقتلا  یلع  یهانتلا  موزل  امأ  دـیدرتلا  یتأتیف  هانتم  بناج  لصحیف  اعطقم  ضرفی  نیبناـجلا 

وه اـم  یلع  فولـألا  هدـع  یلع  دـئازلا  ینعأ  هیناـثلا  هلمجلا  أدـبم  وه  يذـلا  عطقملا  هلـسلسلا و  فرط  اـمه  نیرـصاح  نیب  هروـصحم 
عومجم نع  هرابع  اهنوکل  هلسلسلا  تهانت  فولألا  هدع  تهانت  اذإ  ضورفملا و 
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ریدـقتلا یلع  امأ  هرورـضلاب و  هانتم  داحآلا  و  دادـعألا - هیهانتملا  لمجلا  نم  هفلأتملا  فولألا و  نم  هدـعلا  کلت  نم  هفلأـتملا  داـحآلا 
فرط نیب  اهراصحنا  هرورـض  هیهانتم  نوکت  یهانتملا و  بناج  یف  عقت  فولألا  هدـع  یلع  دـئازلا  ردـقب  یه  یتلا  هلمجلا  نألف  یناثلا 

هرورضلاب و فولألا  هدع  یهانت  مزلی  ذئنیحف  نیعـست  هعـست و  هئامعـست و  فولألا  هدع  فاعـضأ  یه  فولألا و  هدع  إدبم  هلـسلسلا و 
.رم ام  یلع  اهداحآ  هدع و  اهئازجأ  یهانتل  هلسلسلا  یهانت  مزلی 

توافتلا يواستلا و  نأب  لقأ  وأ  رثکأ  وأ  كاذل  واسم  اذه  نأب  هلئاقلا  هلصفنملا  عنم  یتأیـس  ام  قبـس و  ام  ضعب  یلع  هیلع و  ضرتعا  و 
نیتدعلا نیب  امیف  هتلاحتسا  ملـسن  الف  كاذ  نم  ءزج  اذه  نم  ءزج  لک  ءازإب  عقی  نأ  درجم  يواستلاب  دیرأ  نإ  یهانتملا و  صاوخ  نم 

ول ینعملا و  اذـهب  يواستلا  یفانی  رخآلا ال  فاعـضأ  امهدـحأ  نوک  یهانتی و  ام ال  یلإ  هرـشعلا  یهانتی و  ام ال  یلإ  دـحاولا  یف  اـمک 
هانتم و ریغ  اضیأ - یهانتملا  ریغلا  بناج  نم  يذلا  اهضعب  تناک  هیهانتم  ریغ  تناک  اذإ  هلسلسلا  نإف  اعطقنم - لقألا  نوک  عنمف  تملس 

.بذاک هیناثلا  إدبمب  امهلوأ  عاطقنا  (1) و  نیتلمجلا ثیدح  اهتارشع و  وأ  اهتائم  وأ  اهفولأ  هدع  اذک 

بترتلا ناهرب  نماثلا 

بجوتـسا داحآ  نم  دـحاو  ءافتنا  ضرف  اذإ  ثیحب  هلاحم  نوکی ال  نأ  بجی  یهف  هبترتم  تـالولعم  لـلع و  نم  هلـسلس  لـک  نأ  وه  و 
نأ بجی  بیترتلا  یلع  هیلولعملا  اهتبعوتسا  دق  لعفلاب  هدوجوم  هلسلس  لک  نذإف  هلسلسلا  داحآ  نم  دحاولا  کلذ  دعب  ام  ءافتنا  کلذ 

تفتنا اهالول   (2) للعلا یلوأ  یه  هلع  اهیف  نوکی 

يرخألا و ال عم  هکباشتم  اهنأک  یه  لب  یهانتملا - ریغلا  فرطلا  یف  یهاـنتملا و ال  فرطلا  یف  تسیل  فولـألا  هدـع  ردـقب  یتلاـف  - 1
هر س  لقعلا ، رابتعا  ضحمب  حجرم و  الب  حیجرت  اهفاعضأ  ردقب  اهنأب  داحآلا  ضعب  نییعت  اضیأ  يرخألا و  ئدتبی  یتح  اهل  هیاهن 

اهنم دحاو  عفر  اذإ  اضیأ و  تائکتم  الف  اهل - هیلع  ائکتم  میقم  مئاق  ولف ال  کلذک  نادـبأ  وأ  ضعب  یلع  اهـضعب  یکتت  تانبل  هلاثم  - 2
هر س  یلولعملا ، یلعلا و  بترتلا  یضتقمب  هدعب  ام  عفترا 
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هلـسلسلا داحآ  تبعوتـسا  دـق  هیلولعملا  نکی  مل  ـالإ  بتارملا و  رخآ  یلإ  اـهتالولعم  تـالولعم  اـهتالولعم و  یه  یتلا  بتارملا  هلمج 
هیلولعملا باعیتسا  مداصی  کلذ  اهرـسأب و  هلـسلسلا  تلطبل  هلع  اهل  نوکی  اهنیعب ال  هلع  یلإ  هدـعاصتم ال  هلـسلس  انـضرف  اذإف  رـسألاب 

كانه نوکی  نأ ال  عضو  عم  مامتلاب  هلسلسلا  داحآ  هلمج  بترتلا  لیبس  یلع  هیلولعملا  قارغتسا  نأ  لصاحلا  رسألاب و  هلـسلسلا  عیمج 
لمأتف ضقانتم  مالک  اهرسأب  هلسلسلا  تفتنال  اهالول  عیمجلل  هدحاو  هلع 

یبارافلل رصخألا  دسألا  ناهربلا  عساتلا 

الإ دجوی  سیل  هنأ  یف  دحاولاک  وه  الإ و  هیاهن  یلإ  لعفلاب ال  بیترتلاب  هبهاذلا  هلـسلسلا  داحآ  نم  دحاو  نم  ام  ناک  اذإ   (1) هنأ وه  و 
اهئارو نم  یـش ء  نکی  مل  ام  دوجولا  یف  لخدت  اهنأ ال  اهیلع  قدـصی  اهرـسأب  هیهانتماللا  داحآلا  تناک  لبق  نم  هءارو  رخآ  دـجوی  و 

.هدعب ام  یش ء  دجوی  یتح  یش ء  هلسلسلا  کلت  یف  دجوی  نیأ  نم  هنأب  هیضاق  لقعلا  ههادب  نذإف  لبق  نم  ادوجوم 

رشاعلا

هیهانتملا ریغلا  تالولعملا  (3) و  للعلا نم  هضورفملا  هلسلسلا  نأ   (2)

یف عقی و  مل  لصفنمب  امهدـحأ  حـجرتی  مل  ام  نییواستملا  نأ  یف  ینعأ  دـحاولا  نکمملا  مکح  یف  هیهانتملا  ریغلا  تانکمملا  يأ  - 1
اهـسفن مدع  لولعملا  ءاحنأ  مدع  نم  وأ  هنکمملا  هلعلاب  هبجاولا ال  هلعلاب  الإ  لولعملا  مدع  ءاحنأ  عیمج  دـسنی  ذإ ال  اهیلع  مدـعلا  زاوج 

هر س  مدقم ، عضو  الب  تایطرش  لیبق  نم  اهنم  دحاو  لک  دوجو  نأل  عنتمم  دوجولا  یف  هلسلسلا  لوخدف  کلذک  ناک  اذإف 
لولعملا دوجو  نأ  تبث  دوجولا و  یف  هیلعلا  لعجلا و  نأ  تبث  دق  هنأ  وه  رخآ و  هجوب  لسلـستلا  نالطب  یلع  لالدتـسالا  نکمی  و  - 2

ریغ یلإ  هیلولعملا  هیلعلا و  هلـسلس  تبهذ  ولف  هتلع  دوجو  وه  هب  موـقی  يذـلا  یـسفنلا  دوـجولا  نأ  طـبار و  دوـجو  هلعلا  یلإ  ساـیقلاب 
تـسیل و  لاحم - وه  لقتـسم و  یـسفن  دوجوب  موقی  نأ  ریغ  نم  ضعبب  اهـضعب  هقلعتم  طـبار  تادوجو  كاـنه  ققحتی  نأ  مزل  هیاـهنلا 

مهفاف و فعـضلا  هدـشلا و  بتارم  ققحت  یلإ  اهعجرم  امنإ  امهنیب و  یفاضإلا  لالقتـسالاب  یفتکی  یتح  ایرابتعا  هروکذـملا  هسیاـقملا 
هذوخأملا تامدـقملا  فالتخال  هب  سیل  نماثلا و  هجولا  نم  ذـخأملا  بیرق  وه  لسلـستلا و  لطبی  امک  اضیأ  رودـلا  لطبی  هجولا  اذـه 

هدم ط  امهیف ،
اذه لوقأ  .هیهانتم و  نهذلا  یف  ددعلا و  اهل  ضرعی  ملف  هددـعتم  ریغ  جراخلا  یف  اهنإ  ثیح  تابقاعتملا  جارخإل  اهب  هصـصخ  امنإ  - 3
دنع لاثملا  ملاع  روص  ءامکحلا و  دنع  هیلاخلا  مایألا  یف  اهنادبأ - نع  هقرافملا  هقطانلا  سوفنلاک  هیهانتم  ریغ  وه  امب  ضوقنم  لیلدـلا 

دـفنت و ال یتلا ال  هتاملک  ءافرعلا و  دـنع  هتباثلا  نایعألا  نم  هیملعلا  اهروص  هیئزجلا و  هئامـسأ  نم  هناحبـس  لوألا  مزاولک  هیقارـشإلا و 
دنع هناحبـس  هللا  تاذ  یف  همـسترملا  هیملعلا  روصلا  عرـشلا و  لهأ  دـنع  رانلا  لهأ  تابوقع  هنجلا و  لـهأ  تاـمعنت  هتاـیلجت و  دـیبت و 

یقارشإلا دنع  نادبألا  نع  هقرافملا  دعب  هلماکلا - سوفنلا  فایضناب  هیـضرعلا  لوقعلا  هلزتعملا و  دنع  هتباثلا  تایهاملا  سنامیـسکنا و 
نم نیـسدقملا  ددـع  دادزیف  رهاوقلا  قحلی  هقرافملا  دـعب  تاربدـملا  نم  لماکلا  نإ  قارـشإلا  همکح  یف  یقارـشإلا  خیـشلا  لاـق  اـمک 
اهیف ققحت  ول  هیعطقلا  تایاهناللا  هذـه  نأب  یـصاخلا  دـیحوتلا  یلع  ناهرب  أدـبم  اـنیطعی  اذـه  نإ  مث  یهتنا - هیاـهنلا  ریغ  یلإ  راونـألا 

هر س  هققحتم ، ریغ  اهیف  ادوجو  هرثکلاف  فلخ  اذه  یهانتف  هیدرفلا  هیجوزلا و  اهیف  ققحتف  ددعلا  اهیف  ققحت  هرثکلا 
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هسمخ و نم  هعبرألاک  هدـعب  درف  نم  دـحاوب  لقأ  وهف  جوز  لک  ادرف و  نوکیف  وأ ال  اجوز  نوکیف  نییواستمب  همـسقنم  نوکت  نأ  اـمإ 
فیک ال هرورضلاب - ایهانتم  نوکی  رخآ  ددع  نم  لقأ  نوکی  ددع  لک  هتـسلا و  نم  هسمخلاک  هدعب  جوز  نم  دحاوب  لقأ  وهف  درف  لک 

امنإ درف و  وهف  نییواستمب  مسقنی  ام ال  لک  نأ  ملسن  انأب ال  در  هدعب و  يذلا  دحاولا  کلذ  هؤادتبا و  امه  نیرصاح  نیب  روصحم  وه  و 
وهف ددع  لک  لاقیف  هیدرفلا  هیجوزلا و  ثیدـح  يوطی  دـق  یهانتملا و  ددـعلا  صاوخ  نم  هیدرفلا  هیجوزلا و  نإف  ایهانتم  ناک  ول  مزلی 

.رهاظ هیف  عنملا  ایهانتم و  نوکیف  ددع  نم  لقأ  نوکیف  هدایزلا  لباق 

: هرصبت

هیلولعملا (1) و  لزانتلا ههج  یف  هیلعلا ال  دعاصتلا و  ههج  یف  هبترملا  هلسلسلا  یهانت  عانتما ال  یلع  هضهان  نیهاربلا  نأ  ملعا 

ءاهتنا یلع  هلادلا  نیهاربلاب  تاذلاب  عنتمم  لولعملا - بناج  یلإ  لسلستلا  نأ  امإ  ققحتلا  اذه  نم  هرس  سدق  دیسلا  ضرغ  نأ  ملعا  - 1
تایثیحلا فیاضتلا و  قیلطتلا و  نم  هلعلا  بناج  یلإ  لسلستلا  عانتما  نیهارب  يرجی  نکل ال  اضرع و  هانتی  مل  نإ  الوط و  لزانلا  ضیفلا 

هلسلس تهتنا  امل  کلذ  عقو  ول  فیک و  اعطق  دوصقمب  سیل  ثلاثلا  اعوقو و  نکمم  هنأ  امإ  طقف و  اتاذ  نکمم  هنأ  امإ  و  هیف - اهریغ  و 
یلإ نولعألا  هرهاقلا  راونألا  لزنتی  لوقی  ثیح  یقارـشإلا  لوق  عمـست  ام  کلملا أ  ملاع  یلإ  هیلوطلا  ملاوعلا  یلویهلا و ال  یلإ  طئاسبلا 

تالزنتلا و لجأل  رون  هنم  أشنی  رون ال  یلإ  هضافإلا  یف  لصت  ثیح  هیـسحلا  راونـألاک  هیلوطلا  هقبطلا  یف  رهاـق  رون  هنم  أـشنی  ـال  رهاـق 
یلع لد  امنإ  لیلدـلا  ذإ  دوصقمب  سیل  اضیأ  لوألا  نأ  رهاـظلا  رـشاعلا و  لـقعلا  یلإ  لوقعلا  ءاـهتناب  یئاـشملا  لوق  تاکاکطـصالا و 
عقی مل  هنأ  هتیاغ  هیاهنلا  ریغ  یلإ  اذـکه  مزال و  همزالل  مزال و  یـشل ء  نوکی  نأ  نکمی  هنأ ال  یلع  هطیـسبلا ال  رهاوجلا  هلـسلس  ءاهتنا 

هر س  یناثلا ، قشلا  یقبف 
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نوکت هلاحم  ـال  اـهنأ  لـقعلا  رظن  یف  نیعتی  هلع  دـجوت  سیل  یهاـنتاللا  ضرف  یلع  دـعاصتلا  هلـسلس  یف  نأ   (1) کلذ یف  ببـسلا  و 
هلـسلس یف  رمألا  عاـنتمالاب و  مکحلا  أـشنم  کـلذ  نأ  دوجولا و  یف  اهرـسأب  هبترتملا  هلـسلسلا - لخدـت  اـهئاقلت  نم  مث  ـالوأ  هدوجوم 

رایعم نأل  کلذ  امهریغ و  فیاضتلا و  تایثیحلا و  یتح  هیـضاملا  نیهاربلا  عیمج  یف  راج  هاـنرکذ  اـم  کـلذ و  فـالخ  یلع  لزاـنتلا 
تعقو امک  قرفلا  رایعمف  هیاهناللا  ههج  یف  لعفلاب  دوجولا  یف  عامتجالا  بترتلا و  یطرش  عامجتسا  اهنم  لک  یف  هلاحتـسالاب  مکحلا 

یف لیلحتلا و  نم  برضب  نوکی  امنإ  هیلع  اهمدقت  نایعألا و  فرظ  یف  هعم  هدوجوم  یـشلل ء  هبترملا  للعلا  نأ  قبـس  امیف  هیلإ  هراشإلا 
هعمتجم لوــلعملا و  تاذ  هـبترم  یف   (2) هدوجوم اـضرف  هیهاـنتملا  ریغلا  هبترتـملا  لـلعلا  نوکت  دـعاصتلا  هروص  یفف  یلقعلا  راـبتعالا 

تالولعملاف لزانتلا  هروص  یف   (3) امأ و  لولعملا - تاذ  هبترم  یف  للعلل  نیلـصاح  اعیمج  عاـمتجالا  بترتلا و  نوکیف  اـهعم  لوصحلا 
هلعلا تاذ  هبترم  یف  هعمتجم  نوکت  هبترتملا ال 

یف هلسلسلا  دوجو  مدع  نیب  هافانم  الف  نیهاربلا  یه  عانتمالا  تابثإ  یف  هطساولا  نأ  امک  توبثلا  یف  هطساولا  یعقاولا و  ببسلا  يأ  - 1
ریغلا للعلاب  یـشلا ء  دوجو  لمتحی  هنأ  نم  لمتحملا  عاضوأ  یلع  هؤانب  دوجولا  اذه  نأل  هریغ  قیبطتلا و  ءازجأل  اهدوجو  نیب  عقاولا و 

هر س  اهلولعم ، عم  هدوجوم  هلعلا  نأ  هیهانتملا و 
هر س  اضیأ ، لولعملا  تاذ  هبترم  یف  هدوجوم  کلذک  هیلع  همدقتملا  اهتاذ  هبترم  یف  هدوجوم  هلعلا  نأ  امک  يأ  - 2

هدـعملا هیقیقحلا ال  للعلا  یف  مالکلا  نإف  یلولعملا - لزاـنتلا  یف  نیهاربلا  ءارجإ  مدـع  یف  ارثؤم  سیل  نکل  قح  قرفلا  اذـه  لوقأ  - 3
زوجی و هیقیقحلا ال  هلعلا  نع  لولعملا  فلخت  ذإ  ههبش  دحاو و  نامز  یف  هدوجوم  اهلک  لیلاعملاف  هدوجوم  هیضتقملا  هلعلا  تناک  اذإف 

ذئنیح و  دعاصتلا - یف  لزانتلا و ال  یف  هلـسلس ال  نکی  مل  یبترلا  رثکتلا  هب  عفترا  دوجو  اهل  بترت  نإ  هبترم و  یف  لک  دوجو  ناک  نإ 
هرس سدق  فنصملا  تکس  مل  يرعش  تیل  ههبش و  دحاو و  نامز  یف  اهتلع  دوجو  دنع  هدوجوم  داحآلا  نوکل  هریغ  قیبطتلا و  يرجیف 

هر س  هدابع ، دارمب  ملعا  یلاعت  هللا  ابدأت و  تکس  هلعل  تابثإلا و  یفنلا و  نع 
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یلع اذـه  یلعلا و  یلماکلا  صاـخلا  اـهدوجوب  هلعلا  تاذ  هبترم  یف  یلولعملا  صقاـنلا  صاـخلا  هدوجو  هل  ححـصتی  ـال  لولعملا  نإـف 
بترتـلا و یفـصو  نأ  هاـنرکذ  اـمم  تبثف  اـهب  طـیحم  لوـلعملا و  هیوـه  هـبترم  یف  بـجاو  اـهدوجو  نإـف   (1) هلعلا یف  رمـألا  فـالخ 

ههج یف  ـال  یقارتلا  دـعاصتلا و  یه  ههج  یف  هضورفملا  هلـسلسلا  یف  ققحتی  اـمنإ  هیلقعلا ]  ] هیلبقلا بتارملا  نم  هبترم  یف  عاـمتجالا -
هذـه یف  عاطقنالا  تابثإ  یلع  ههجلا ال  کلت  یف  اهعاطقنا  تابثإ  یلع  هضهان  نیهاربلاف  اهلفاست  هلـسلسلا و  لزانت  ههج  یه  اهفالخ و 

یلاعلا هلظ  ماد  دیسلا  انخیش  هدافأ  ام  صخلم  اذه  ههجلا 

اهلک للعلا  یهانت  یلع  هلالدلا  یف  ( 5  ) لصف

هیهانتم اهلک  هوجولا  نم  للعلا  نأ  یلع  تلد  هروکذملا  نیهاربلا 

لب هروصلا  هداملا و  نم  مدـقأ  امه  یـش ء  لکل  هیاغلا  لعافلا و  نأل  کلذ  دـحاو و  عیمجلا  أدـبم  نأ  لوأ و  أدـبم  اهنم  لک  یف  نأ  و 
هیلعافلا للعلا  یهانت  تبث  اذإف  العاف  یشلا ء  نوکل  هیلعاف  هلع  هیاغلا  نأل  هیاغلا  ریغ  هل  لعافلا  نوکی  امیف  هیقابلا  للعلا  نع  مدقأ  هیاغلا 

یف هلخاد  یهف  رابتعاب  هیلعافلا  للعلا  نم  اضیأ  هروصلا  نأ  یلع  نیتاه  نم  مدقأ  امهنأل  هیروصلا  هیداملا و  للعلا  یهانت  تبث  هیئاغلا  و 
للعلا تاقبط  عیمج  یهانتل  انایب  لعجی  نأ  حلصی  لعاوفلا  هلسلس  یهانت  یلع   (2) لادلا نایبلاف  هیاغلاک  لعافلا  هقبط 

ءافتنا الإ  رکذ  امم  تبثی  هنأ ال  یفخی  و ال  نأش - هعم  لولعملل  سیل  نأش  هلعلل  نکل  نأـش و  هعم  هلعلل  ـالإ و  نأـش  لولعملل  سیلف  - 1
هر س  اعم ، نیفصولا  عومجم  هدارم  نوکی  نأ  الإ  بترتلا  فصو  لزانتلا ال  یف  عامتجالا  فصو 

هر س  للعلا ، تاقبط  عیمج  هلوق  مومع  حصف  خلإ  هروصلا  نأ  یلع  هلوق  یلع  قبس ال  ام  عیمج  یلع  عیرفت  - 2
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.هیلعافلا للعلا  یف  هل  مهلامعتسا  ناک  نإ  و 

يذـلا ءزجلا  هنأل  رـصنعلا  مساب  صتخملا  وه  نامزلاب و  همدـقتی  یـشلا ء و  دوجو  نم  ءازجأ  یه  یتلا  للعلا  یهانت  نایب  یلإ  دـمعتنلف 
لثم لوألا  نع  ناک  هنإ  رخآلا  کلذـل  لاقی  الف  رخآ  یـش ء  یف  هتیلکب  لصح  ول  یـشلا ء  نأ  ـالوأ  ملعاـف  هوقلاـب  هعم  یـشلا ء  نوکی 

نم رخآ  یشب ء  اموقتم  یشلا ء  ناک  یتم  اذإف  بتاک - ناسنإلا  نع  ناک  هنإ  لاقی  مرج ال  الف  بتاکلا  یف  دوجوم  همامتب  هنإف  ناسنإلا 
کلذـل لاقی  هنإف ال  رخآ  یـش ء  یف  هنم  یـش ء  لصحی  مل  ول  اضیأ  موقملا و  کلذ  نع  ناک  هنأ  موقتملل  لاقی  هنإـف ال  هوجولا  عیمج 

لوصح ناک  یتم  نذإف  ضایبلا  یف  ادوجوم  داوسلا  نم  یش ء  سیل  هنأل  ضایب  داوسلا  نم  ناک  هنإ  لاقی  الف  لوألا  نم  ناک  هنأ  رخآلا 
یـشلا ء ءازجأ  ضعب  لصح  اذإ  امأف  مدقتملا  نع  ناک  هنإ  رخأتملل  لاقی  هنإف ال  هوجولا  عیمج  نم  رخآ - یـش ء  لوصح  دعب  یـشلا ء 
ءاوه و ءاملا  نم  ناک  هنإ  لاقی  ام  لثم  لوألا  نم  ناک  هنإ  رخآلا  کلذـل  لاقی  كاـنهف  هیف  هئازجأ  لـک  لـصحی  مل  رخآ و  یـش ء  یف 

نع ناک  ضیبأ و  دوسألا  نع  ناک  لاقی  کلذـک  هؤزج و  دـجو  لب  ءاوهلا  یف  هتیلکب  دـجوی  مل  ءاملا  وه  يذـلا  یـشلا ء  نـأل  کـلذ 
رخآ یش ء  نع  ناک  هنإ  هل  لاقی  امنإ  یشلا ء  نأ  اذه  نم  رهظی  و  ام - ریغت  هیف  عقو  اذإ  الإ  اریرس  ریصی  بشخلا ال  نأل  ریرـس  بشخلا 

نأ ال رخـآلا  هنم و  ضعبب  موقتلا  امهدـحأ  نارمأ  هیف  عمتجی  نأ  دـب  ـال  هئازجأ و  ضعب  نع  ارخأـتم  هئازجأ و  ضعبب  اـموقتم  ناـک  اذإ 
يذلا هب  داری  دـق  هروصلل و  لباقلا  ءزجلا  هب   (1) داری دق  یـشلا ء  هدام  نأ  رهظ  دقف  حالطـصالا  اذـه  ررقت  اذإف  رخآ  ضعب  عم  عمتجی 

هیئاوهلا هروصلل  الباق  راص  هیئاملا  هروصلل  لباقلا  ءزجلا  نإـف  ءاوه  هیف  راـص  اذإ  ءاـملاک  رخآ  یـشل ء  ـالباق  اءزج  ریـصی  نأ  هنأـش  نم 
لکل ناک  ول  هنأل  لوألا  ینعملاب  داوملا  یهانت  امأ  لوقنف 

لباقلا اضیأ  هل و  هدام  یه  يذلا  یشلا ء  هوق  ینعی  هوقلل  هلماحلا  اهب  داری  دق  هروصلل و  هلماحلا  اهب  داری  دق  هداملا  يرخأ  هرابعب  و  - 1
هر س  اهنادقفل ، بحاصملا  امهب  داری  دق  و  هروصلا - نادجول  بحاصملا  امهب  داری  دق  هداملا  و 
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نألف یناثلا  ینعملاب  داوملا  یهانت  نایب  امأ  لاحم و   (1) کلذ هیهانتم و  ریغ  هدحاولا  هیهاملا  ءازجأ  ناکل  هیاهن  یلإ ال  رخآ  لباق  لباق 
یلإ امهنم  لک  بالقنا  حـصی  اذإف  هیئاوهلا  هروصلا  لبقی  نأ  حـصی  اضیأ  ءاملا  هدامف  هیئاملا  هروص  لـبقی  نأ  نکمأ  اذإ  هیئاوهلا  هداـم 

(2) و ال سیل لب  یلوألا  هدام  نوکی  نأب  رخآلا  نم  يرخألا  هدام  نوکی  نأب  یلوأ  نیعونلا  دـحأ  سیلف  کلذـک  ناـک  اذإ  يرخـألا و 
ءاوهلا و نم  رخآ  صخـش  یلع  هتیـصخشب  مدقت  هیئاملا  نم  صخـش  نوکی  نأ  زوجی  لب  هیعونلا  یف  رخآلا  یلع  امدـقم  امهنم  دـحاو 

وهف صخـش  لک  نوکی  يأ  هیاهن  هروصلل  نکت  مل  ولف  هقباسلا  یلإ  ینعملا ال  اذهب  يرخأ  هدام  هدام  لکل  نوکی  نأ  نم  عنمن  نحن ال 
مدـع یف  عاـنتما  ـال  اـهیف و  عاـمتجا  ـال  یتـلا  هیعطقلا  هکرحلا  صاخـشأک  صاخـشألا  هذـه  نـأل  هـلبق  رخآ  صخـش  نـم  دـلوتی  اـمنإ 

هیاهن و للعلل  نکت  مل  هیاهن  هروصلل - هلع  نوکت  هریخألا  هروصلا  نأ  امهدـحأ  نیتهج  وهف  هیروصلا  للعلا  یهاـنت  اـمأ  (3) و  اهعاطقنا
.هیهانتم ریغ  ءازجأ  هدحاو  هیهاملا  نوکت  نأ  لیحتسی  هیهاملا و  ءازجأ  روصلا  نأ  امهیناث 

: هیاده

اهثودحف هفص  هیف  تثدح  اذإ  ناکمإلل  لماحلا  نأل  نیمسق  یلع  یشلا ء  دوجو  ناکمإ  هیف  لصحی   (4) يذلا يأ  هداملا  نأ  ملعا 

تناک ول  متلق  مکنأکف  هروصلا  هداملا و  ینعأ  هیهاملا  ءازجأ  یهانت  مدـع  هیلاحم  یف  الإ  مـالکلا  سیل  ذإ  هرداـصم  اذـه  لاـقی  ـال  - 1
هیجراخلا و ءازجألا  نم  هروصلا  هداملا و  نأل  هرداـصم  ـال  لوقن  اـنأل  هیهاـنتم  ریغ  هیهاـملا  ءازجأ  تناـک  هیهاـنتم  ریغ  هیهاـملا  ءازجأ 

فیراعتلا نوک  مدـع  هیهاملا و  لقعت  مدـع  همازلتـسال  اهنع  غورفم  اهیهانت  مدـع  هیلاحم  هیلقعلا و  ءازجألا  یلاـتلا  یف  ءازجـألاب  دارملا 
هر س  کلذ ، ریغ  یلاعلا و  سنجلا  ققحت  مدع  همات و  ادودح 

اهـصاخشأ جاتحملا  امنإ  تایعادـبإ  رـصانعلا  تایلک  نأل  هوقلل  هلماـحلا  ینعمب  هداـملا  یلإ  اـجاتحم  اـمهنم  دـحاو  ـال  سیل و  لـب  - 2
هر س  یبقاعت ، هنأل  انه  داوملا  یهانت  مدع  یف  روذحم  هینامزلا و ال 

ام یلإ  هلماکلا  نم  لزانتلا  ههج  نم  الإ  اذـکه  هلماکلا و  یلإ  هصقاـنلا  نم  دـعاصتلا  ههج  نم  لسلـستلا  هلاحتـسا  تبثی  اـمنإ  اذـه  - 3
هدم ط  هقباسلا ، هرصبتلا  یف  هنیب  امک  هصقانلا  نم  اهیلع  تمدقت 

نامزلاب ال همدقملا  هوقلل  هلماحلا  ینعمب  هداملل  میـسقتلا  اذه  نأ  یلإ  ریـسفتلاب  هرـس  سدق  راشأ  دق  هیف  لصحی  يذـلا  لحملا  يأ  - 4
لاوز بجوی  اهیف ال  هروصلا  لوصح  نأل  یلوألا  یلویهلاب  خـلإ  بجوی  مل  نإف  هلوق - ضقتنی  ـالئل  عبطلاـب  همدـقملا  هروصلل  هلماـحلا 

هر س  هدرجملا ، یلویهلا  نالطب  ثودحلاب  تجرخ  اضیأ  همدقم و  هروص  اهیف  لصاحلا  نأ  عم  اهنع  یش ء 
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ناک ول  اهنأل  هموقم  هروص  ثداـحلا  اذـه  نکی  مل   (1) هل بجوی  مل  نإف  وأ ال  لبق  نم  اتباث  ناـک  یـش ء  لاوزل  اـبجوم  نوکی  نأ  اـمإ 
- هثداحلا هروصلا  هذه  عم  یقبی  نأ  امإ  هروصلا  کلت  مث  هموقم  يرخأ  هروص  یلإ  اجاتحم  اهثودح - لبق  لماحلا  ناکل  هموقم  هروص 

ناک نإ   (2) امأ هروص و  اضرع ال  هذـه  نوکیف  هثداحلا  هذـه  یلإ  هل  هجاح  الف  هروصلا  کلتب  موقتم  لماحلاف  تیقب  نإـف  یقبی  ـال  وأ 
نأ تبثف  کلذک  سیل  هنأ  انضرف  دق  یش ء و  لاوزل  ابجوم  اهثودح  ناک  هموقملا  همدقتملا  هروصلا  لاوزل  ابجوم  هفصلا  هذه  ثودح 
مل نإ  یـشلا ء  تافـص  نأ  ملع  دـق  و  روصلا - ضارعألا ال  باب  نم  یهف  هنع  فصو  هلیزم  نوکی  لحم و ال  یف  ثدـحی  هفـص  لـک 

ضرعلا کلذ  لوأ و  لامک  یهف  ضرعلا  کلذل  هیضتقم  لحملل  هموقم  هروص  كانه  نوکیف  عبطلاب  یهف  ضرعلاب  رـسقلاب و ال  نکی 
ضارعألاکف لوألا  امأ  طرـش  مدـع  وأ  عنامل  الإ  مهللا  ضارعـألا  نم  اـهتالامک  لیـصحت  یلإ  ههجتم  اـهعابطب  روصلا  و  ناـث - لاـمک 

رمألا بلقنی  نأ  لیحتـسملا  نمف  تالامکلا  کلت  تلـصح  اذإ  مث  سمـشلا  ءوض  نادقف  دنع  روذـبلا  وشن  مدـعک  یناثلا  امأ  هلیزملا و 
تبثف هنع  افرص  یش ء و  یلإ  اهجوت  یضتقت  هدحاولا ال  هعیبطلا  نأل  ناصقنلا  فرط  یلإ  يرخأ  هرم  تالامکلا  کلت  نم  هجوتی  یتح 

هنأ اهیلإ و  كرحتم  هعبطب  هنإف  لحملا  کلذ  نع  یشل ء  الیزم  اهثودح  نوکی  نأ  ریغ  نم  لحملا  یف  ثدحت  هفـص  لک  نأ  ناهربلاب 
دعب هیلوجرلا و  یلإ  كرحتی  یبصلا  نأ  هلاثم  اهنع  كرحتی  نأ  اهیلإ  هلوصو  دعب  هیلع  لیحتسی 

هیتابنلا و هیعونلا  هروصلا  نأل  سبل  مث  سبل  هداـملل  اـهیف  لـب  سبللا  علخلاـب و  تسیل  یتلا  هیلوطلا  تالامکتـسالا  یف  متی  ـال  اذـه  - 1
رفـس یف  هرکذ  اـمک  هددـعتم  هروص  اـنه  وه  سیل  هنأ  قیقحتلا  یلع  باوجلا  و  اـضرع - تسیل  هداـملل و  موقم  رهوج  ـالثم  هیناوـیحلا 

هر س  لامکلا ، یلإ  صقنلا  نم  ههجوتم  هدتشم  هدحاو  هروص  لب  سفنلا 
هر س  قبت ، مل  نإ  هلوق و  هلزنمب  اذه  - 2
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.هیونملا یلإ  لقتنی  نأ  لیحتسی  الجر  هتروریص 

: لح دقع و 

نوکی الف  أطخ  اداقتعا  لئاسملا  ضعب  یف  دقتعی  دق  تاداقتعالا  عیمج  نع  هیلاخلا  سفنلا  نأ  وه  الاکشإ و  انهاه  ءافشلا  یف  دروأ  دق 
اهلوصحف رمأ  لاوزل  اببـس  اهلوصح  نوکی  ثیحب ال  لحم  یف  تلـصح  هفـص  لک  نإ  مکلوق  ضقتنا  دـقف  الامکتـسا  داـقتعالا  کـلذ 

.لامکتسا

امنإ مدـعلا و  نم  ریخ  دوجولا  هیدوجو و  هفـص  هنوکل  هجذاسلا - سوفنلا  ضعبل  لامکتـسا  عون  إطخلا   (1) داقتعالا لوصح  لب  لوقأ 
لب هیناویحلا  هروصلل  هفآ  رصنعلل و  لامک  اهنإف  هیمـسلا  هیفیکلاک  هلقاعلا  هوقلاب  صتخی  يذلا  لامکلل  دادعتـسالا  نالطب  لجأل  هتیرش 

هیلاعلا هوقلل  اناصقن  بجوی  امنإ  هیناـسفنلا و  يوقلا  ضعبل  لاـمک  اـمهریغ  صرحلا و  ملظلاـک و  همومذـملا  تافـصلا  نم  هفـص  لـک 
هئیهلل بوحـصملا  ینالویهلا  لقعلل  لاـمک  یه  هیدوجو  هفـص  هیلقع و  هروص  هنوکل  بکرملا  لـهجلاف  هیلقعلا  یه  اـهیلع و  هیلاـغلا ] ]
نوکی نأ  وه  رخآلا و  مسقلا  امأ  هفص و  مدع  لب  هفـصب  سیل  وه  طیـسبلا و  لهجلا  وه  الـصأ  هیف  هیلامک  يذلا ال  هیلیختلا و  هیناسفنلا 
هیئاملا لاوز  بجوی  تثدح  اذإ  هیئاوهلاک  هموقم  هروص  نوکی  دق  یشلا ء  کلذف  هنع  یش ء  لاوزل  ابجوم  لحملا  یف  هفصلا  ثودح 
هلمجلاب حـضاو و  لکلا  الکـش و  هیمک و  نوکی  دـق  ضایبلا و  لاوز  بجوی  داوسلا  ثودـح  نأ  امک  هیفیک  نوکی  دـق  لـحملا و  نع 

اهبالقنا حص  هیئاوهلا  یلإ  هیئاملا  نم  تبلقنا  اذإ  هداملا  نأل  مسقلا  اذه  یف  ساکعنالا  هحصب  مکح   (2) نمف

سیل جراخلا  یلع  هقاـبطنا  مدـع  ثیح  نم  ناـک  نإ  اـهل و  لاـمک  سفنلل  هیناـسفن  هلاـح  هینهذ و  هروص  هنإ  ثیح  نم  أـطخلا  يأ  - 1
نأ عورف  نم  هلأسملا  اهارجم و  يرجی  ام  همومذملا و  تافـصلا  یف  راج  اذـه  یـسایق و  رمأ  اصقن  هنوک  لامک و  هسفن  یف  وهف  لامکب 

هدم ط  هنایب ، یجیس ء  ارش و  یسفنلا  هدوجوب  رشلا  نم  یش ء  سیل  یسایق و  رشلا  دوجو 
هر س  إدتبملل ، ربخ  رقتسم  فرظ  اهلوخدم  عم  یف  هملکف  مسقلا  اذه  یف  وه  امنإ  همکح  يأ  فاضملا  فذح  یلع  اذه  - 2
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لوألا مسقلا  نم  ناک  ام  لک  نأ  هانیب  امم  جرخف  لدبتت - بلقنت و ال  یـشلا ء ال  هیهام  نأل  لوألا  مسقلا  فالخب  يرخأ  هرم  سکعلاب 
نوکت نإف  لطاب  رـصحلا  اذـه  لوقی  نأ  لئاقل  بجاو و  هیف  بالقنالا  نإف  یناثلا  مسقلا  نم  ناک  اـم  لـک  عنتمم و  هیف  بـالقنالا  نإـف 

اناویح ریصت  امک  رـصانعلا  نأل  ساکعنالا  زوجی  انهاه  هساکعنا و  عنتمی  مسقلا  اذه  نأل  لوألا  مسقلا  نم  سیل  رـصانعلا  نم  تانئاکلا 
دوجوم و فصول  الیزم  يراطلا  نوکی  نأ  مسقلا  اذه  نأش  نم  نإف  یناثلا  مسقلا  نم  اضیأ  سیل  رصانع و  ناریـصی  اضیأ  امهف  اتابن  و 

.اهداضی فصو  لاوزل  اببس  اهثودح  سیل  ذإ  کلذک  سیل   (1) اذه

هیجازم و هیفیک  ثودح  دنع  الإ  دادعتسالا  کلذ  لصحی  لب ال  الثم  هیناویحلا  هروصلا  لوبقل  دعتسم  ریغ  درفملا  رصنعلا  نأ  باوجلاف 
هیف حصی  مرج  الف  هلاحتـسالاب - نوکی  يذلا  مسقلا  لیبق  نم  هفرـصلا  یلإ  هیجازملا  هبـسن  نوکیف  هیوقلا  هفرـصلا  تایفیکلل  هلیزم  یه 
مرج ـالف  ـالجر  راـص  اذإ  یبصلا  لـثم  وه  جازملا و  کلذـل  الامکتـسا  هیناویحلا  هروصلا  لوبق  ناـک  جازملا  لـصح  اذإ  ساـکعنالا و 

ریصی یتح  لجرلا - كرحتی  امک ال  جازم  درجم  ریصی  یتح  طق  كرحتت  هیناویحلا ال  نإف  هتبلا  هنع  كرحتی  عبطلاب و ال  هیلإ  كرحتی 
نأ هداملل  هیناث  همـسق  امهنع  اجراخ  نوکی  الف  نیروکذـملا - نیمـسقلا  عومجم  ناویحلا  نوکت  یف  لـصح  دـق  نذإـف  اـنینج  اـیبص و 

هلماحلا یلویهلا  لـثم  وه  ریغلا  هکراـشمب  نوکی  ـال  يذـلاف  هریغ  هکراـشمب  وأ  هتینادـحوب  اـهل  ـالماح  نوکی  نأ  اـمإ  هروصلل  لـماحلا 
عم بیکرتلا  کلذ  نوکی  نأ  امإف  بیکرت  عامتجا و  ءایشألا  کلتل  هلاحم  نوکیف ال  رخآ  هکراشمب  نوکی  يذلا  هینامسجلا و  هروصلل 

هریثک تالاحتساب  تایاغلا  یلإ  یهتنی  دق  هدحاو و  هلاحتساب  هیاغلا  یلإ  یهتنی  دقف  هلاحتسالا  نم  هیف  دب  يذلا  اهعم و  وأ ال  هلاحتـسالا 
هئیه لوصحک  هلاحتسالا  هیف  ربتعی  يذلا ال  امأ  و 

هر س  تابکرملا ، یف  هیقاب  رصانعلا  هروص  نأل  - 1
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هلثمألا و هذهک  هروصحم  داحآلا  کلت  نوکت  دق  مث  تادـحولا  عامتجا  نم  هیددـعلا  هئیهلا  لوصح  تامدـقملا و  عامتجا  نم  سایقلا 
.رکسعلاک هروصحم  نوکت  دق ال 

: هیقرشم همکح 

اهل ام  لک  نأ  هلـصحم و  هعیبط  اهل  تسیلف  اهل  هفـص  ثودـح  دـنع  هلاحتـسا - هیف  عقی  هدام ال  لـک  نأ  ملعی  رظنلا  یف  نعمأ  نم  لوقأ 
یتح رصاقلاب  اهتروص  لوزی  نأ  دب و  رصانعلا ال  نأ  کلذ  نم  ملعی  هتعیبط و  لاوز  دعب  الإ  رخآ  یشل ء  هدام  ریـصی  هلـصحم ال  هعیبط 

درجمب قلعتی  ام  الإ  هفلاخی  عبطلاب و  هنیابی  اـم  یلإ  كرحتی  ـال  یـشلا ء(1)  ذإ  هیناویح  وأ  هیتابن  وأ  هیندعم  يرخأ  هروصل  هدام  ریـصی 
امم هیرانلا  نأل  هیناویحلا  هروصلا  داـضت  هیراـنلا  نإـف  هیوقی  هلمکی و  اـم  یلإ  ـالإ  كرحتی  ـالف  فعـضلا  هوقلا و  صقنلا و  لاـمکلا و 

هیناویحلا یلإ  اهلک  اهنم و ال  یش ء  كرحتی  ملف  رصانعلا  یقاب  اذکه  اهکلهت و  اهقرغت و  تلوتسا  اذإ  هیئاملا  اذک  اهدسفی و  اهقرحی و 
یه اهنأ  نظ  امک  تسیل  هیرهوج  هلاحم  هوقلا ال  کـلت  لاـمکلا و  وحن  اـهایإ  هکرحملا  هلعاـفلا  هوقلا  دـیب  اـهنع  هـالخملا  هداـملا  لـب 
وحن یلعألا  ههج  یلإ  هداملا  كرحی  ایرهوج و ال  العف  لعفی  ضرعلا ال  ذإ  هریغ - ءافـشلا و  هرابع  نم  رهظی  ام  یلع  هیجازملا  هیفیکلا 

رـصانعلا روصف  يروص  يرهوج  رمأ  دوجول  عبات  ضرعلا  دوجو  اضیأ  یلعافلا و  كرحملا  یف  انمالک  و  هیلآلا - وحن  یلع  وأ  دادعألا 
اهـضعب وأ  روصلا  کلت  نوک  انلطبأ  دق  نحن  و  لثملا - یف  تفرع  امک  هلإلا  هلزنمب  اهنأل  اهتایفیک  نم  اکیرحت  وأ  العف  لعفی  نأب  قحأ 

یناویحلا لامکلا  بناج  یلإ  كرحتی  اهعون  نم  (2) ال  اهسنج نم  هروص  رصانعلا  یف  هدام  نأ  تبثف  هیناویحلا  یلإ  هداملل  اکرحم  ارمأ 

رـسکنت وحن  یلع  العف  هل  نیابملا  هریغ  عم  هبکرت  ضرف  ول  امأ  هنیابی و  اـم  یلإ  طیـسبلا  دـحاولا  رـصنعلا  هکرح  ضرف  ول  قح  اذـه  - 1
هیلع امک  عومجملا  هیلإ  كرحت  ام  نیابت  هطسوتم ال  هیجازم  هیفیک  تثدح  و  قالطإلا - نع  جرخ  ثیحب  امهنم  دحاو  لک  لعف  هروس 

هدم ط  رهاظ ، وه  عونمم و  هرکذ  امف  مهدنع  هبکرملا  عاونألا  یف  لاحلا 
یلإ هبـسنلاب  هدورب و  هفرـصلا  هرارحلا  یلإ  هبـسنلاب  یه  ههباشتم  هطـسوتم  هیفیک  لعافتلا  دـعب  جزتمملا  یف  نإ  نولوقی  مهنأ  اـمک  - 2
هروص هفرـصلا  رـصانعلا  روص  ءارو  جزتمملا  اذـه  یف  نإ  لوقن  نحن  کلذـک  هسوبیلا  هبوطرلا و  یف  اذـکه  هرارح و  هفرـصلا  هدوربلا 
امکف یقابلا  یف  اذکه  هفرصلا و  ضرألا  یلإ  هبسنلاب  ءام  فرصلا و  ءاملا  یلإ  هبسنلاب  ضرأ  یه  هفرصلا  روصلا  نیب  هطسوتم  هیرهوج 

ءام یه  کلذک  فعضلا و  هدشلاب و  امهنیب  توافتلا  ضرألا و  نم  هجرد  هطسوتملا  هروصلا  هذه  کلذک  ضرأ  هفرـصلا  ضرألا  نأ 
نیب قیفوتلا  نکمی  قیقحتلا  اذـهب  رهوجلا و  یف  فعـضتلا  دادتـشالا و  یه  هیرهوـجلا و  هکرحلا  هنم  طبنتـسا  کلذـل  راـن و  ءاوـه و  و 

هیقاب و هدحولا  تعنب  هطسوتملا  اهتاجرد  هیقاب و  ریغ  هرثکلا  تعنب  هفارصلاب و  اهتاجرد  نإف  اهعلخب  لوقلا  رصانعلا و  روص  ءاقبب  لوقلا 
هر س  هیقرشملا ، مکحلا  نم  همکحلا  هذه  ناک  تاروکذملا  هذهل 
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نمف بتارملا  نم  اهنود  ام  یلإ  کلذ  لـبق  یطختی  ـالإ و  لاـمکلا  نم  هبترم  یلإ  یطختی  ـال  هعیبطلا  ذإ  هیتاـبنلا  هیندـعملا و  یط  دـعب 
و قئاع - اهقعی  مل  اذإ  اهعئابطب  یلعـألا  توکلملا  بناـج  یلإ  ههجوتم  ءایـشألا  نأ  رهوجلا و  هلوقم  یف  هعقاو  هکرحلا  نأ  رهظی  اـنهاه 

یلاعت هللا  ءاش  نإ  هیاغلا  ثحابم  یف  دصقملا  اذهب  قلعتی  امل  فاشکنا  هدایز  یتأیس 

العاف الباق و  نوکی  نأ  زوجی  له  طیسبلا  نأ  یف  ( 6  ) لصف

اقلطم هعانتما  ءامکحلا  نم  روهشملا 

لیق و اذکه  اهتدامب  اهلبقی  اهتروصب و  هرارحلا  لعفت  رانلا  لثم  نع  هیثیحلا  هدحو  دیقب  زرتحا  دحاو و  وه  ثیح  نم  دحاو  یـش ء  یف 
.اقلطم هزاوج  یلع  نورخأتملا  یتأیس و  ام  هیف 

هسفن نع  رثأتی  یشلاف ء ال  رثأتلا  لاعفنالا و  ینعمب  ناک  نإ  لوبقلا  نأ  قیقحتلا  و 

نوکت هیلامک  ریغ  هفصب  فاصتالا  درجمب   (1) ناک اذإ  امأ  هسفنب و  لمکتسی  یشلاف ء ال  لباقلل  هیلامک  هفص  لوبقملا  ناک  اذإ  اذک  و 
تایهاملا مزاولک  هنع  کفنی  هتاذ و ال  مزلی  امل  ایضتقم  یشلا ء  نوک  زوجیف  هفوصوملا  تاذلا  هبترم  مامت  دعب  اهتبترم 

فـصتی يذـلا ال  لعفلا  جرخف  هیفوصوملا - هیلعافلا و  قدـصی  یتح  هعبرألل  هیجوزلاک  لعفلا  کلذـب  افـصتم  لعافلا  نوکی  نأـب  - 1
لب الوبق  فاصتا  لک  سیلف  هیقیقحلا  یلاعت  بجاولا  تافصک  هلعف - تسیل  یتلا  هفـصلا  تجرخ  یلاعت و  بجاولل  لقعلاک  هب  لعافلا 

درجمب لباقلا  لوبقملا و  ظفل  قالطإف  خـلإ  هفـص  لوبقملا  ناـک  اذإ  اذـک  لاـق و  اذـهل  نیءاـشملا و  دـنع  همـسترملا  روصلاـک  اـضعب 
هجراخلا هلعلا  هیطعی  لب  هتاذل  امزال  نوکی  لعافلا و ال  تاذ  نم  ائشان  لعفلا  نوکی  نأ ال  لاعفنالا  ینعمب  لوبقلا  یف  ربتعی  موهفملا و 

هر س  هرارحلا ، رانلا  لوبقک  هرارحلا ال  ءاملا  لوبقک  کلذ  هداملا و  هیلخدمب  هلبقی  وه  و 
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تاقیلعتلا نم  عضاوم  یف  خیشلا  خرـص  امک  اهیف  هیلباقلا  هیلعافلا و  ههج  يأ  دحاو  ینعم  اهیف  ام  اهنع و  ام  عیمجلا  یفف  هطیـسبلا  امیس 
یـش ء ال اهمزلی  هعیبط  هل  نوکی  نأ  زوجی  اضیأ  بکرملا  لب  طیـسبلاب  صتخی  ـال  اذـه  دـحاو و  یـش ء  هیف  هنع و  طیـسبلا  یف  نأ  نم 

قحلا هیثیحلا و  فالتخا  نابجوی  امهنوک ال  رهظیل  طیـسبلا - رکذ  دروأ  امنإ  خیـشلا  لعل  لامکتـسالا و  لاعفنالا و  لیبس  یلع  اـهقحلی 
هبوطرلل و ءاملا  هرارحلا و  رانلاک و  هدحاو  ههج  نم  دحاو  یـش ء  اهلباق  اهلعاف و  نأ  یف  تایهاملا  مزاولک  اضیأ  تادوجولا  مزاول  نأ 

هدایز وأ  تافـصلا  ثودح  لجأل  هداملل  اهیف  هجاحلا  امنإ  هیتاذـلا و  اهمزاول  اهـصاوخ و  یف  تابکرملا  مکح  اذـک  هفاثکلل و  ضرألا 
اهنوک نیب  هداملا  للختی  نأب  هراح  اهنوک  یف  اهیلإ  جاتحی  نکل ال  اهتروص  اهتقیقح و  یف  هداملا  یلإ  تجاتحا  نإ  رانلاف و  تـالامکلا 

اضیأ هراح  تناکل  لباق  لعاف و  ریغ  نم  اهدوجو  ضرف  ولف  اهمزال  نیب  اهنیب و  اضیأ  لعافلا  للختی  امک ال  هراح  اهنوک  نیب  اران و 

- ناتجح العاف  الباق و  دحاولا  نوک  عانتما  یف  هب  کسمتلا  عقو  يذلا  و 

نارثأ لعفلا  لوبقلا و  نأ  امهادحإ 

.دحاو نع  ناردصی  الف   (1)

نأ ملسن  الف  انملس  نئل  هلع و  یلإ  رقتفی  یتح  نییدوجو  نیفـصو  اتـسیل  هیرثأتملا  هیرثؤملا و  نأ  انیب  انأب  يزارلا  مامإلا  هیلع  ضرتعا  و 
ناتفـص هدافتـسالا  هداـفإلا و  نأـب  همکاـح  ههادـبلاف  لوـألا  اـمأ  عوفدـم  نیثـحبلا  ـالک  لوقأ و  نیرثأ - رودـص  هنع  لیحتـسی  دـحاولا 

ریثأتلا نأ  وه  امهتیرابتعا  یلع  هب  لدتسا  يذلا  رباکم و  عزانملا  ناتیدوجو و 

ماسقأ نم  هیلباقلا  هلعلا  نوک  لعفلا و  یلإ  لوبقلا  عوجر  مزلتـسی  لباقلا  لعافلا و  نع  نیرداص  نیرثأ  اعیمج  لوبقلا  لـعفلا و  دـع  - 1
کلذب معیل  الثم  تاذل  ینعم  قوحل  درجم  رودصلا  رثألاب و  دیرأ  نئل  ناهربلاب و  هتباثلا  همدقتملا  لوصألا  ضقانی  وه  هیلعافلا و  هلعلا 
لاعفألا رودص  هلاحتـسا - یلع  كانه  ماق  امنإ  ناهربلا  نإف  دحاولا  نع  ریثکلا  رودص  عانتما  هدـعاق  هلمـشت  مل  اعیمج  لوبقلا  لعفلا و 

هدم ط  يزاجملا ، معألا  ینعملا  نود  رودصلا  لعفلا و  لعافلا و  یف  حلطصملا  ینعملاب  دحاولا  لعافلا  نع  هریثکلا 
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امأ امهارجم و  يرجی  ام  هدحولا و  دوجولا و  هلأسم  یف   (1) هانیب امک  هلح  هلعاف و  نیب  هنیب و  رخآ  ریثأت  یلإ  جاتحال  ایدوجو  ناـک  ول 
.دحاولا نع  رودصلا  هلأسم  قیقحت  یف  یتأیس  املف  یناثلا 

فالتخاب لیزأ  نإف  اضیأ  رخآ  یـشل ء  العاف  یـشل ء و  الباق  دحاولا  نوکی  نأ ال  مزل  مترکذ  ام  حص  ول  هنأب  ضقنلاب  اضیأ  ضرتعا  و 
اـضیأ دـحاولا  یـشلل ء  هیلعافلا  هیلباقلا و  لاح  نکیلف  انلق  لولعملا  دـجوی  اـمع   (2) هرثأت رابتعاب  هیلباقلا  هتاذـل و  هیلعاـفلا  نأـب  ههجلا 

.کلذک

.هسفن نع  رثأتی  یشلا ء ال  لیق  نإف 

.هسفن جلاعملاک  نیرابتعاب  زوجی  مل ال  هلأسملا و  لوأ  اذه  انلق 

.ههجلا داحتا  ریدقت  یلع  مالکلا  لیق  نإف 

.یهتنا ینعملا  هفلاختم  اهلک   (3) تاموهفملا نأل  الصأ  ههج  داحتا  ذإ ال  اوغل  نوکیف  انلق 

ارمأ ریثأتلا  ناک  اذإ  لوقأ  رخآ  ریثأت  الب  هتاذب  ریثأت  ریثأتلا  کلذک  اهتاذب و  هدحاو  هدحولا  هتاذـب و  دوجوم  دوجولا  نأ  امک  ینعی  - 1
امک ریثأتلا  نیع  هتیهام  نوک  يدـجی  لصألا و ال  رثأتملا  سفنک  هلاحم  هریثأت ال  رثؤملا و  یلإ  جاتحا  انکمم  ارمأ  ناـک  اـینیع  اـیدوجو 
عفنی الف  رخآ  ثودح  هل  رخآ و  اثداح  ناک  اینیع  ارمأ  ثداحلا  ثودح  ناک  ول  لاقی  امک  اذه  هتاذب و  اریثأت  ریثأتلا  نوک  یـضتقم  وه 

وهف میدـقب  سیلف  هینیع  همیمـض  رخآ و  ادوجوم  ناک  اینیع  ارمأ  ناک  اذإ  هنأل  هتاذـب  ثداح  ثودـحلا  لاقی  نأ  کـلذ  نع  رارفلا  یف 
هر س  ضورفملا ، وه  امک  دئاز  دوجو  هل  ذإ  ثودحلا  هتیهام  هتاذ و  ناک  نإ  ثداح و 

هر س  هیلباقلا ، سفن  رثأتلا  نأل  بیجع  مامإلا  نم  اذه  هدجوی و  امع  رمضملا  عضوم  رهظملا  عضو  باب  نم  - 2
یف يودجلا  امنإ  تاموهفملا  کلت  قدص  هحـص  یف  يدـجی  هعزتنملا ال  تاموهفملا  سفن  فالتخا  نأل  هقباس  نم  بجعأ  اذـه  - 3

هتاذب ال درجملا  ملع  یف  هیلوقعملا  هیلقاعلا و  لیق  اذإف  تاموهفملا  کلت  قدـصل  هححـصم  نوکتل  هنم  عزتنملا  یف  تایثیحلا  فالتخا 
یف همدـع  هیثیحلا و  فالتخا  دوصقملا  ناـک  هیلإ  ناـتجاتحم  هیکرحتملا  هیکرحملا و  هیف و  هیثیح  فـالتخا  یلإ  امهقدـص  یف  هجاـح 
لیق اذإ  اذک  هفلتخم و  هیلوقعملا  هیلقاعلا و  یموهفم  سفنف  الإ  قدصل و  اححصم  عزتنملا  موهفملا  قدص  لبق  هنم  عزتنملا  ثیحتملا و 

ححصم هنیعب  وه  ملعلا  موهفم  قدص  ححصم  وه  ام  هطیسبلا و  هتاذ  یلاعت  هتاذ  یلع  موهفملا  بسحب  هفلتخملا  تافص  قدص  ححصم 
هفلتخم و تارابتعاب  اهقدص  لاقی  نأ  نکمی  هقحلا ال  هیدـحألا  هدـحاولا  هتاذ  وه  اهریغ و  هدارإلا و  هایحلا و  هردـقلا و  موهفم  قدـص 

ححـصملا هیلع و  قودـصملا  عوضوملا  یف  هقداصلا ال  تالومحملا  یف  هرثکلا  کلت  نأل  میهافملا  کـلت  سفن  یه  هرثکتم  تاـیثیح 
هر س  حضاو ، اذه  قدصلل و 
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ذإ مهیلع  اضقن  هب  دری  یتح  طیـسبلا  یف  ءامکحلا  هزوج  امم  سیلف  رخآ  یـشل ء  العاف  یـشل ء و  الباق  یـشلا ء  نوک  هحـص  امأ  لوقأ 
هنم و لبق  نأب  تانکمملا  رئاس  بجاولا و  نیب  اطـسوتم  لقعلا  نوک  وه  هدعاقلا  یلع  اضقن  مهوتی  يذلا  نإف  هققحتم  ریغ  ضقنلا  هدام 

یف رم  امک  انهاه  رثأت  ـال  هیلوبقم و  ـال  هیلباـق و  ـالف  هب  لـحملا  رثأـت  وأ  دوجولل  هتیلباـقب  ادوجوم  لولعملا  نوک  سیل  نکل  اـهیف  لـعف 
نکمملا دوجوملا  نهذلا  للحی  امبر  معن  عقاولا  یف  هل  اهتیلباق  هب و  هیهاملا  فاصتا  دوجولا ال  سفن  وه  لوعجملا  لب  دوجولا  ثحابم 

مث اقلطم  دوجولا  نع  هدرجم  الوأ  هیهاملا  ذـخأ  نم  هرکذ  رم  يذـلا  هجولا  یلع  دوجولل  هلباق  هیهاملا  نأب  مکحیف  دوجو  هیهام و  یلإ 
نهذـلا رابتعاب  تناک  اذإ  هیلباقلا - نأ  رهظف  یـشل ء  العاف  نوکی  فیک  دوجولا  نع   (1) اهل دیرجتلا  دـنعف  اهب - دوجولا  قوحل  رابتعا 
لاعفنالا ینعمب  نکی  مل  اذإ  لوبقلا  نکل  لوبقملا  لباقلا و  نیب  هیجراخ  هرثکلا  تناک  هیجراخ  تناک  اذإ  ریغ و  ـال  هینهذ  هرثکلا  عقیف 

طقف نیراـبتعالا  ریاـغت  درجم  كاـنه  سیل  ذإ  دراو  ریغف  اـهتاذ  سفنلا  هجلاـعمب  ضقنلا  اـمأ  لـعفلا و  نیع  نوکی  نأ  زاـج - يرثأـتلا 
هجلاعملا هروص  جالعلا و  هکلم  نم  اهل  امب  سفنلاف  اـمهب  هفوصوملا  تاذـلل  نیرثکتملا  نیراـبتعالا  ددـعت  لـب  هیلوقعملا  هیلقاـعلاک و 

.یلباق أدبم  هیندبلا  هیدادعتسالا  هوقلا  نم  اهل  امب  یلعاف و  أدبم 

ناکمإلاب هلوبقم  یلإ  لباقلا  هبسن  نأ  هیناثلا  هجحلا 

یلإ لعافلا  هبسن  (2) و 

هر س  هتیهامل ، هتیلباق  هدوجول و  هتیلعافف  اطیسب  نوکی  ذئنیحف ال  ملس  ول  و  - 1
یلإ لباقلا  هبـسن  نأ  اذـکه  ناهربلا  قوس  نادـقفلا و  نادـجولا و  نامزالی  امه  هوق و  العف و  ناکمإلا  بوجولا و  لیدـبت  یلوـألا  - 2
لامک هلعف و  هقیقح  هنادجول  مزلتـسملا  لعفلاب  هلعف  یلإ  لعافلا  هبـسن  هسفن و  یف  هلوبقمل  لباقلا  نادـقف  مزلتـست  یه  هوقلاب و  هلوبقم 

لیدبتلا وه  یلوألا  نإ  انلق  امنإ  لاحم و  وه  هنیعب و  هل  ادقاف  هرثأل  ادـجاو  هسفن  یف  یـشلا ء  ناکل  لباقلا  لعافلا و  دـحتا  ول  هدوجو و 
هیلإ لعفلا  هبـسن  نوک  ملـسن  الف  عبرألا  للعلا  يدحإ  وه  يذلا  لعافلا  امأ  هماتلا و  هلع  یـشلا ء و  نیب  ققحتی  امنإ  بوجولا  هبـسن  نأل 

هناکمإ هرودـص  یف  یفکی  يذـلا  درجملا  لولعملاک  لعافلا  الإ  للعلا  نم  اهل  سیل  یتلا  تـالولعملا  یف  ـالإ  مهللا  بوجولاـب  هدـحو 
هدم ط  هتیاغ ، هنیعب  وه  يذلا  لعافلا  نم  دیزأ  یلإ  هلعلا  نم  جاتحی  یتاذلا و ال 
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یش ء ناک  ولف  هیف  هلوصح  نکمی  و  هبحصتسی ]  ] هحـصتسی لب  همزلتـسی  لعاف  وه  ثیح  نم  یـشلل ء  ماتلا  لعافلا  نأل  بوجولاب  هلعف 
.نیموزلملا یفانتل  مزلتسم  مزاوللا  یفانت  نایفانتم و  امه  هبجاو و  هنکمم و  یشلا ء  کلذ  یلإ  هتبسن  ناکل  یشل ء  العاف  الباق و  دحاو 

یجراخلا بیکرتلا  یف  اذه  هلاعفلا  يوقلا  نیابت  اهنإف  تالوبقملا  ناکمإل  هلماحلا  هدعتسملا  لباوقلا  یف  يرجی  امنإ  اضیأ  اذه  لوقأ و 
یف اذـه  هیلعفلا  دوجولل و  تایـضتقملا  ریاغت  اهتاذـب  اهتاذ  ثیح  نم  اهنإف  تادوجولا  ناـکمإل  هلماـحلا  تاـیهاملا  یف  يرجی  اذـک  و 
دری هانققح ال  ام  یلعف  ناکمإلل  ماعلا  ینعملاب  الإ  هیناکمإ  هبسن  كانه  سیلف  اهتایهام  مزاولب  ءایـشألا  فاصتا  امأ  ینهذلا و  بیکرتلا 
نوک اوزوج  ثیح  نیرخأتملا - نم  ریثک  تاحراطملا و  بحاص  يزارلا و  ماـمإلاک  ضعب  همعز  اـمک  تاـیهاملا  مزاولب  هجحلا  ضقن 
اهنأ امإ  دحاو  لباقلا  لعافلاف و  اهب  افصتم  اهمزاولل و  للع  تایهاملا  نأب  هعوقو  یلع  لب  هزاوج  یلع  نیلدتـسم  العاف  الباق و  طیـسبلا 
دنع مزاوللا  کلت  نع  ایراع  موزلملا  توبث  حصل  هتیهام  هسفنل و  مزاللا  کلذل  هؤاضتقا  نکی  مل  ول  موزلملا  نإف  مزاوللا - کلتل  للع 

(1) ناکمإلاف ریغ  اهیف ال  هلـصاح  مزاوللا  کـلت  نـألف  اـهب  هفـصتم  اـهنأ  اـمإ  فلخ و  اذـه  مزاول  مزاوللا  نکی  ملف  اـهللع  لاوز  ضرف 
تایهام یف  لصاح 

ینعمب ناکمإلا  داری  نأ  الإ  هیلوعجملا  نود  هنأل  هیلعفنم  هیلعاف و  انه  سیلف  احلطـصم  امزال  سیل  ابلـس  هنوکل  ناـکمإلا  نأ  رم  دـق  - 1
هر س  نیفرطلا ، يواست 
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.اهیف ثلثملا و  هیهام  نم  لصاح  نیتمئاقل  ایاوزلا  يواست  اهیف و  هعبرألا و  هیهام  نم  هلصاح  هیجوزلا  اهنم و  تانکمملا و 

.هومترکذ ام  مزلی  الف  رخآ  ضعب  اهتیلباق  أشنم  اهئازجأ و  ضعب  اهتیلعاف  أشنم  لعلف  هبکرم  تایهاملا  هذه  لاقی  ال 

ایناث امأ  ماع و  نکمم  وأ  یش ء  هنأ  اهلقأ  مزاوللا و  نم  یش ء  هطئاسب  نم  دحاو  لکل  اطیسب و  بکرم  لک  یف  نألف  الوأ  امأ  لوقن  انأل 
کلذ ءازجأ  دـحأ  هموزل  هلع  سیل  عامتجالا  کلذ  دـنع  همزلی  يذـلا  مزاللا  هصوصخم و  هیعیبط  هدـحو  اهل  هبکرملا - هقیقحلا  نـألف 

افوصوم نوکی  نأ  نکمی  هدـحو ال  حطـسلا  نإف  هئازجأ  دـحأ  اضیأ  لباقلا  سیل  عامتجالا و  کلذ  لبق  الـصاح  ناک  الإ  عومجملا و 
عومجملا کلذ  اضیأ  لعافلا  عومجملا و  کلذ  وه  ثیح  نم  عومجملا  وه  لباقلا  لب  هثالثلا  عالضألا  و ال  نیتمئاقل - ایاوزلا  يواستب 

.بولطملا وه  العاف و  الباق و  دحاو  رابتعاب  یشلا ء  ناکف 

هنوک زوجی  ام ال  نأل  لکلا  دـنع  اهارجم  يرجی  ام  و  هینادـحولا - هیبجاولاک و   (1) هیعازتنا تافص  همـسا  زع  يرابلل  نأ  اضیأ  لدی  و 
امهریغ هیملاعلا و  موهفم  دوجولا و  بوجو  موهفمک  تایعازتنالا  هدارإلا ال  هردقلا و  ملعلاک و  هیلامکلا  تافـصلا  نم  یه  هیلع  ادئاز 

.هیلقعلا تارابتعالا  اذهل  لباق  لعاف و  هتطاسب  عم  هطیسب و  هتاذ  نذإف 

هقباطملا روصلا  ءایشألل و  هقباطم  روص  امهریغ  و  یلع - یبأ  رصن و  یبأ  نیخیشلاک  هعابتأ  لوألا و  ملعملا  دنع  ءایشألل  هلقع  اضیأ  و 
.دحاو كانه  لباقلا  لعافلاف و  هتاذ  یف  اضیأ  یه  یلاعت و  هتاذ  مزاول  نم  مهدنع  یه  یلاعت و  هتاذل  هفلاخم  تانکمملل 

هنک اوفرعی  مل  ادحاو و  ناک  ینعم  يأب  لباقلا  لعافلا و  نوک  زیوجت  یف  يزارلا  مامإلا  امیس  نیرخأتملا  یلع  هابتشالا  عقو  انهاه  نم  و 
اوعقوف نیلیبقلا  یف  نیرمألا 

هر س  هیرثأتملا ، هیرثؤملا و  یف  رم  امک  لعاج  لعج و  یلإ  جاتحت  هیمدع ال  هیرابتعا  تناک  اذإ  اهنأ  یفخی  ال  - 1
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هکلهم یف  اوطروت  یتح  نیهاربـلا  یـضتقم  نع  نیعـألا  اوضمغأـف  موقلا  تالامعتـسا  یف  مسـالا  كارتـشا  ههج  نم  همیظع  هطلغم  یف 
لامک نع  هلطاع  هقحال  هفص  ضورع  ریغ  نم  هتاذب  هتاذ  نأ  هسدقملا و  تاذلا  یلع  اهتدایز  اودقتعا  هیقیقحلا و  هللا  تافص  یف  غیزلا 
هلیبس سیل  هدیحوت  تابثإ  هیلامکلا و  هیقیقحلا  تافـصلا  هینیع  ناهرب  نأ  اوملعی  مل  اریبک و  اولع  صقنلا  نع  یلاعت  هیبجاولا  هیهلإلا و 

.کلذ نع  یهلإلا  بانجلا  یشاح  اغاسم  هیلامکلا  تافصلا  هدایزب  لوقلل  ناکل  مزاوللا  یف  زجی  مل  ول  یتح   (1) لیبسلا اذه 

عنتمی هنأ ال  رمأل  یـشلا ء  هیلباق  ینعم  نإ  بوجولا  ناکمإلا و  یتهج  ددـعت  یلع  ینتبملا  روکذـملا  ناهربلا  یلع  اداریإ  لاـقی  اـمبر  و 
.بوجولا یفانی  وه ال  ماعلا و  ناکمإلا  ینعمب  هیف  هلوصح 

انـضرف ول  صاخلا و  ینعملا  وه  لباقلا و  یف  هلوصح  مدـع  یـشلا ء و ال  لوصح  عنتمی  هنأ ال  دادعتـسالا  هیلباقلا و  ینعم  نأـب  هعفد  و 
ناکمإلا الإ  لمتحی  هجو ال  یلع  معألا  هموهفم  هانعم و  ذـخؤی  لب  بوجولا  ینعأ  هیعون  دـحأ  یف  هانعم  ققحت  سیلف  ماـعلا  ناـکمإلا 

هلعافلا هوقلا  ریغ  هناکمإ  یـشلا ء و  دوجو  هوقل  هلماـحلا  هداـملا  نوکف  هلمجلاـب  هلمتحی و  ـال  يذـلا  بوجولا  نیعت  یف  اـنیف  صاـخلا 
مکحی بصعتلا  یمع  دیلقتلا و  هواشغ  نع  همیلسلا  هترطف  یلإ  عجر  نم  لک  ذإ  نیلصحملا - نیب  هیف  فالخلا  قیلی  امم ال  هل  هبجوملا 

هسفن نع  لامکلا  دیفتسی  دحاو ال  وه  امب  دحاولا  یشلا ء  نأب 

ءایشألا ثودحل  يدابم  نوکی  دق  تاروصتلا  نأ  یف  ( 7  ) لصف

هراشا

هوقلاب کلذ  ریغ  عئابطلا و  ددجت  يوقلا و  ثحابم  نم  تملع  دقف   (2) الامجإ امإ 

هر س  هریغ ، داعملا و  إدبملا و  یف  رکذ  امک  هینیعلا  یلع  مهنیهارب  رهشأ  نم  وهف  الإ  هیف و  ارصحنم  سیل  يأ  - 1
تاکرحلا يدابم  نوکت  نأ  نکمی  اهنأ  اهدـحأ  هوجول  سوفن  یه  امب  سوفنلا  عئابطلا و  يوقلا و  نود  قرافملا  اـهتلع  ناـک  اـمنإ  - 2

تاکرحتم و اهنأ  اهیناث  .هوقلاب و  امم  ئربی  وه  اـم  ـالإ  دوجولا  یطعی  نأ  نکمی  ـال  ذإ  دوجولا  أدـبم  اـهل  ـالعاف  ـال  اـیعیبط  ـالعاف  يأ 
يوقلا ریثأت  نأ  اهثلاث  .دوجولا و  لعاف  نوکی  رمألا ال  اذـه  لثم  لعفلا و  هضوحم  هوقلا و  هفارـص  نیب  رمأ  كرحتم  وه  اـمب  كرحتملا 

دوجو یف  رثؤملا  نإ  لاق  امک  داوملا  سفن  داجیإ  یف  مـالکلا  و  لـصفنملا - هداـم  یلإ  هبـسنلاب  اـهتدامل  عضولا  هکراـشمب  هینامـسجلا 
هر س  کلذ ، عیمج  یف  قرافملا  فالخب  یلویهلا  یلإ  مودعملا و  یلإ  هبسنلاب  روصتی  عضولا ال  خلإ و  ماسجألا 
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لخدـی ام ال  لک  هداملا و  یلإ  هماوق  یف  ارقتفم  ارمأ  نوکی  ـال  نأ  بجی  اـهعئابط  ماـسجألا و  دوجو  یف  رثؤملا  نأ  لـعفلا  نم  هبیرقلا 
.هیروصت  (1) لب هیروص  رومأ  تانئاکلا  يدابم  نأ  تبثف  هیدام  ریغ  هروص  هلاحم  وهف ال  هماوق  یف  هداملا 

ینامـسج لاعفنا  لعف و  ریغ  نم  ندـبلا  یف  رومأ  همزاـجلا  هیوقلا  اـهتاروصت  نم  ثدـحی  نأ  سوفنلا  نأـش  نم  لوقنف  الیـصفت  اـمأ  و 
دراب نع  هدورب ال  راح و  نع  هرارح ال  ثدحیف 

رومأ هیلع  لدی  يذلا  و 

نیدضلل هحلاص  ناویحلا  یف  لب  ناسنإلا  یف  یتلا  هکرحملا  هوقلا  نأ  لوألا 

یف رثؤملاف  اعفان  وأ  اذـیذل  لعفلا  کلذ  نوکل  هروصت - الإ  سیل   (2) حجرملا کلذ  حجرمل و  الإ  امهدحأ  اهنع  ردصی  نأ  لیحتـسیف 
هلآلا کلت  یف  روصتلا  کلذ  ریثأت  فقوت  هینامـسج  هلآ  یلع  فقوت  نإ  حیجرتلا  کلذل  هؤاضتقا  روصتلا و  کلذ  وه  حـیجرتلا  کلذ 

طسوت یلع  فقوتی  ماسجألا ال  یف  سوفنلا  تاروصت  ریثأت  اذإف  لاحم  کلذ  لسلـستلا و  مزل  يرخأ و  هینامـسج  هلآ  یلع  هینامـسجلا 
.هانیعدا ام  تبثف  هینامسجلا  تالآلا 

اهتاروصت یه  اهتاکرح  يدابم  نأ  تایکلفلا  ثحابم  یف  یجیس ء  یناثلا 

- اهقاوشأ و 

عناملا مدع  دنع  انلعف  انمزع  هباتکلا و  اندرأ  اذإ  انأ  انسوفن  نم  دهاشن  انأ  ثلاثلا 

هلوصح وجرن  احرفم  اذلم  ارمأ  انروصت  اذإ  (3) و  روصتلا وه  هدارإلا  أدبم  و 

هر س  لوقعم ، لقاع و  لقع و  درجم  لک  نأ  مامضناب  تبث  اذه  هیملع و  يأ  - 1
هر س  لعفلا ، هیاغب  قیدصتلا  وه  حجرملا  نأل  جذاسلا  قلطملا ال  روصتلا  دارملا  - 2

یه هدارإلل و  روصتلا  هیئدبم  یناثلا  یف  روظنملا  لاقی  نأ  الإ  هحیجرت  هتدارإ  هتدارإ و  لعفلا  حـیجرت  نإف  لوألا  نیب  هنیب و  قرف  ال  - 3
ذإ انهاه  مزعلا  قوشلا و  للخت  حدقی  كرتلا و ال  یلع  لعفلا  حیجرت  ینعی  نیدضلا  دحأل  روصتلا  هیئدبم  لوألا  یف  دکؤملا و  قوشلا 

هر س  هینامسجلا ، تالآلا  طسوت  یلع  فقوتی  لاق ال  امک  هینامسجلا  هلآلا  للخت  مدع  دوصقملا 
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کلذ نکی  مل  نإ  ندـبلا و  برطـضا  هجولا و  نوـل  رفـصا  هعوـقو  نظن  اـفوخم  ارمأ  اـنروصت  اذإ  ءاـضعألا و  تجیهت  هجوـلا و  رمحا 
اذإ مث  قیرطلا  یلع  یقلی  عذج  یلع  دـعلا و  نم  انکمتم  ناسنإلا  نوک  نم   (1) دهاشن اذک  دوجولا و  یف  نیلخاد  فوخملا  وأ  وجرملا 

عیطتف ایوق  الیخت  طوقسلا  هروص  هسفن  یف  لیختی  هنأل  انیوهلاب  الإ  هیلع  یشمی  نأ  ئرتجی  مل  هیواه  هتحت  رـسجلا و  یف  اعوضوم  ناک 
.مونلا یف  مالتحالا  لیبقلا  اذه  نم  تاروصتلل و  دایقنالا  هعاطلا و  نم  اهتزیرغ  بسحب  روصتلا  کلذل  هکرحملا  هتوق 

حصی امبر  هنإف  هحصلل  همهوت  مکحتسا  اذإ  ضیرملا  نأ  عبارلا 

قاذـح نم  یکحی  هینامـسج و  هلآ  ریغ  نم  رثؤت  هیناعلا  نیعلا  بحاص  سفن  ضرمی و  هنإـف  ضرملل  حیحـصلا  مهوت  مکحتـسا  اذإ  و 
ینامـسجلا ال جالعلا  نأ  بیبطلا  ملع  دـیدش و  جـلاف  هباصأ  كولملا  ضعب  نأ  یکحی  امک  هیروصت  هیناسفن  رومأب  هجلاعملا  ءاـبطألا 

ابارطضا کلملا  برطـضا  یتح  هکیکرلا  تاملکلا  شحفلا و  متـشلاب و  کلملا  یلع  لبقأ  مث  اهدجو  یتح  هولخلل  دصرت  هیف و  عجنی 
اذه تبث  اذإف  هیناسفنلا  تاروصتلا  يوس  ببـس  اهل  ناک  ام  هداملا و  عفد  یلع  تیوقف  تلعتـشا  هیف و  هیزیرغلا  هترارح  تراثف  ادـیدش 

ضرمت یضرملا و  ئربت  ثیح  یلإ  هوقلا  فرشلا و  یف  غلبم  یلإ  سفنلا  غلبی  نأ  دعبتسی  الف  تاوبنلل  قیدصتلا  کیلع  لهسیف  لصألا 
هرات و فسخ  هلزلز و  وأ  هرات  بصخ  راطمأ و  هئاعدب  ثدحی  اران و  رانلا  ریغ  لعجی  یتح  رخآ  رـصنع  یلإ  ارـصنع  بلقت  رارـشألا و 

هیوقلا سوفنلا  هبسنک  اهنادبأ  داوم  یلإ  هفیعضلا - هیئزجلا  سوفنلا  هبسن  روصلا و  عیمجل  هلباق  یهف  هکرتشم  رصانعلل  هداملا  نأ  ملعتس 
تاروصت ریصی  امک  يرخأ  داوم  یلإ  هیلکلا 

دم ط  هللا ، ءاش  نإ  هتسلا  لعافلا  ماسقأ  یلع  مالکلا  یف  اهیلإ  ریشنس  هشقانم  هیف  - 1
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اذـه نم  ابیرغ و  وأ  اردان  ناک  نإ  و  همیظعلا - رومألا  يداـبم  سوفنلا  کـلت  تاروصت  نوکت  نأ  زاـجف  هیئزجلا  رومـألا  يداـبم  هذـه 
قلعتی امم  بئارغ و  یلع  تاعامتجا  هلعفنملا  هلفاسلا  يوقلا  هلاعفلا و  هیلاعلا  يوقلل  نإ  خیشلا  لاق  امک  تاجنرینلا  تامسلطلا و  لیبقلا 

یلإ هبـسنلا  يواستم  هتایئزج  نیب  كرتشم  یلکلا  نأل  کلذ  هیئزج و  لاـعفأ  لوصحل  أـشنم  نوکی  ـال  یلکلا  يأرلا  نأ  ثحبملا  اذـهب 
عوقو کلذ  نم  مزل  هریغ  یلإ  هتبـسنک  هیلإ  هتبـسن  نأ  عم  اهنم  دـحاو  عوقول  اببـس  ناـک  اـملف  هیف  تاجردـنملا  نم  دـحاو  دـحاو  لـک 

.لاحم وه  ببس و  الب  نکمملا -

: لح هدقع و 

هیلک هیهام  هل  و  یئزج - وهف  دوجولا  یف  لخدی  وأ  لخد  ام  لک  لوقی  نأ  لئاقل 

عم ءامکحلا  دنع  هیلک   (1) هتدارإ یلک و  هملع  هناحبـس  يرابلا  نکل  هیئزج  هدارإ  اهتایئزج  نم  یئزجل  عوقولا  ببـس  نوکی  نأ  دب  الف 
ماسجألا و نوکتل  اللع  هقرافملا  يدابملا  تاروصت  اولعج  ءامکحلا  يرخأ  هراـبعب  تاـنکمملا و  دوجول  ناءدـبم  اـمهنأ  یلع  مهقاـفتا 

عنتمم لـئاوألا  دـنع  روصتملا  وه  اـمف  تاـیئزج  ءایـشألا  هذـه  هیلک و  تاروصتلا  کـلت  نیوـکتلا و  عادـبإلا و  یملاـع  یف  ضارعـألا 
.هفسالفلا لوق  لطبف  مهروصتم  ریغ  انهاه  لصاحلا  وه  ام  انهاه و  لوصحلا 

نیبرض یلع  یئزجلا  نأ  هلح  و 

نم نوکی  امف  لقعلا  هضرف  نأ  دوجولا و  یف  هل  لـثم  ـال  نأ  یناـثلا  هرـشتنم و  دارفأ  هعونل  دوجولا و  یف  لاـثمأ  هل  نوکی  نأ  امهدـحأ 
هکردی نأ  نکمی  (2) ال  لقعلا اهتایهام و  مزال  اهتایهام و  نع  هجراخ  لاوحأب  الإ  دوجولا  یف  اهنم  دـحاول  صـصخت  الف  لوألا  لـیبق 

لانت هیلکلا ال  هدارإلاف  هینامسج  هلآب  الإ 

وه امک  هطاحإلا  هعـسلا و  اهب  دارملا  ناک  نإ  حـضاو و  رمألاف  مهمالک  رهاـظ  وه  اـمک  روهـشملا  اـهانعم  هیلکلاـب  دارملا  ناـک  نإ  - 1
هیئزجلا و تادارملا  تاـمولعملا و  عیمج  یلإ  امهتبـسن  ءاوتـسا  لاکـشإلا  طاـنمف  هرـس  سدـق  فنـصملا  دارم  وـه  مهمـالک و  لـیوأت 

هر س  دودحمب ، قلعتلا  نم  امهتیلجأ 
س هاوس ، امم  تایئزجلاب  درجملا  نم  يروضحلا - ملعلل  نیرکنملا  نیءاشملا  بهذـم  یلع  ءانب  اقلطم  لقعلا  وأ  یئزجلا  لقعلا  يأ  - 2

هر
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مزال رمأل  دوجولاـب  هیـضرفلا  دارفـألا  نم  دـحاولا - صـصخت  نوکی  نأ  نکمیف  یناـثلا  لـیبق  نم  نوکی  اـم  هریغ و  نود  اـهنم  ادـحاو 
لاثمأ هتاذل  تسیل  هتاذ و  نع  هجراخ  لاوحأب  سیل  صخشتلاب  هصـصخت  نأل  هلانی  نأ  هیلکلا  هدارإلل  هکردی و  نأ  لقعللف   (1) هیهاملا

.هعیبطلا لبق  نم  وه  امب  تایتاذلاب و ال  اهنیب  فالتخا  ال 

اهـضعب صـصختی  دق  اهنأ  الإ  هنئاکلا  هعدـبملا و  تادوجوملا  عیمجل  هماع  هیلزألا  هیانعلا  هیلکلا و  هدارإلا  (2) و  یلکلا ضیفلا  لوقنف 
صصخت تادعملاک  هیـضرعلا  هیلقعلا و  طئاسولاک  هیتاذلاف  هیـضرع  وأ  هیتاذ  بابـسأب  انامز  وأ  اتاذ  ضعب  نود  وأ  ضعب  لبق  دوجولاب 

تلـصو یتلا  همدقتملا  هوطخلا  لوصح  طرـشب  هنیعم  هوطخ  لکل  ببـس  تاوطخلل و  ببـس  جحلا  یلإ  بهاذلا  هدارإ  نأ  امک  لباوقلا 
یلإ هرثؤملا  للعلل  هبرقم  هدـعم  للع  هطـساوب  اـهریثأت  صـصختی  اـمنإ  هرثؤملا  لـلعلا  نأ  تفرع  دـق  هفاـسملا و  نم  دـحلا  کـلذ  یلإ 

امأ هریثک و  صاخـشأ  هیهاملل  تنکمأ  وأ  تناک  اذإ  اذه  اثداح  ثداح  لک  لبق  نأ  ببـسب  کلذ  نإ  هبیرق و  نکت  مل  ام  دـعب  اهلولعم 
فالخب دوجولا  هلوبق  یف  فاک  یتاذلا  هناکمإ  نأل  یئزجلا  صخـشلا  دوجول  اببـس  هیلکلا  هدارإلا  ریـصیف  دـحاو  الإ  اهل  نکمی  مل  اذإ 

داوم یف  عونلا  ناکمإ  یلع  دـئاز  ناـکمإ  ثودـح  نم  دـب  ـال  لـب  صخـشلا  ناـکمإل  اـهعون  ناـکمإ  یفکی  ـالف  عون  دارفأ  نم  دـحاو 
هتیصخش

اهلولعم نم  يوقأ  یه  له  هلعلا  نأ  یف  ( 8  ) لصف

هراشا

هنمزألا و داوملا و  نع  درجم  یئزج  هنأ  الإ  هرثکلا  یلع  قدـصلا  عنتمم  ینعمب  ایئزج  ناک  نإ  هنـأل و  یتاذـلا  هناـکمإ  درجم  وه  و  - 1
هر س  هالانی ، نأ  نیمیدقلا  هدارإلا  ملعللف و  دادعتسالا  صصخت  هنکمألا و 

اضیأ لاکشإ  الف  ثداحلا  نئاکلاب  لاکشإ و  عرتخملاب و ال  قلعتت  اذک  لاکشإ و  عدبملاب و ال  قلعتت  همیدقلا  هدارإلا  نأ  لصاحلا  - 2
هر س  ثداح ، طرش  میدق و  لصأ  عومجم  ثداح  لک  هلع  نأ  یتأیس  امک 
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اهلولعم نم  اهتاذل  يوقأ  یه  هرثؤملا  هلعلا  نأب  همکاح  ههادبلا 

نأ امإ  لولعملا  نأب  هلأسملا  هذه  یف  لوقلا  لصف  دـق  سیئرلا  خیـشلا  ءادـتبا و  کلذـب  مزجلا  نکمی  اهریغ ال  یف  هیلعلا و  هب  عقی  امیف 
یشلا ء هیلع  مزل  الإ  هیهاملا و  یف  هل  هفلاخم  هلعلا  نوکت  نأ  یضتقی  لوألا  و  هتیوه - هتیـصخشب و  وأ  هتعیبط  هتاذل و  هلعلا  یلإ  جاتحی 

هعیبطلا کلت  یف  هلعلا  نم  يوقأ  نوکی  نأ  زوجی  الف  بألل  الولعم  نبالا  رانلا و  کلتل  هلولعم  راـنلا  هذـه  نوکک  یناـثلا  اـمأ  هسفنل و 
نأل هل  هیدام  دادعتسا  هدایز  یلإ  دنسی  نأ  نکمی  اهیضتقی و ال  یتح  لعافلل  هلصاح  تسیل  اهل و  ببـس  هلولعم و ال  هدایزلا  کلت  نأل 
وأ امهتقیقح  یف  ربتعی  نأ  امإ  يواستلا  کلذ  لوقنف  هلعلل  ایواسم  نوکی  له  هنأ  امأ  هیـضتقم و  وأ  هلعاـف  ـال  هلباـق  اهدادعتـساب  هداـملا 

(1) لوألاف افلتخت  وأ  رثألا  کلذ  لوبق  یف  ایواستت  نأ  امإف  ایواستت  مل  نإـف  ـال  مأ  اـمهاتدام  يواـستی  نأ  اـمإ  لوـألا  یلعف  اـمهیدوجو 
نإف  (2) رمقلا یف  سمـشلا  نم  لصاحلا  ءوضلا  لـثمف  یناـثلا  اـمأ  هکرحلا و  یف  رمقلا  کـلف  حطـسل  راـنلا  حطـس  عاـبتا  یف  لاـحلاک 
لعج نم  نیعون و  امهلعج  هیهاملا  فالتخا  یف  ارثؤم  فالتخالا  نم  ردـقلا  اذـه  لـعج  نم  فعـضلا و  هوقلاـب و  ناـفلتخم  نیءوضلا 
هیلاخ لعفنملا  هدام  نوکت  نأ  امإ  ولخی  الف  نیتیواستم - ناتداملا  تناک  اذإ  امأ  دـحاو و  عون  نم  امهلعج  ضراوعلا  یف  افالتخا  کلذ 
نیعی ام  هداملا  یف  نوکی  نأ  امإ  هنإف  ماسقأ  هثالث  یلع  وه  ماتلا و  دادعتسالا  وه  لوألا  هقواعی  ام  اهیف  نوکی  وأ  رثألا  کلذ  قواعی  امع 

رثألا اذه  یلع  نیعت  هوق  هیف  نإف  ءاملا  دیربت  لثم  هعم  یقبی  رثألا و  کلذ  یلع 

هقیقحلا و اـتیواستم  ناـتکرحلا  اـمه  و  لولعملا - هلعلا و  اـنهاهف  روکذـملا  عاـبتالا  لاـحک  رثـألا  لوبق  یف  نیتداـملا  يواـستم  يأ  - 1
اءطب هعرـس و  هکرحلا  لوبق  یف  ناتیواستم  امهنکل  نیتیواستم و  ریغ  رانلا  حطـس  کـلفلا و  حطـس  اـمه  ناـعوضوملا و  يأ  ناـتداملا 

هر س  بکاوکلا ، نم  اهرئاظن  بانذألا و  تاوذ  یف  بورغلا  عولطلا و  هلالدب 
یکلف کلف و  لک  عون  راصحنا  یعونلا و  امهفالتخا  رابتعاب  نییکلف  امهیلک  رمقلا  سمـشلا و  نوک  عم  انه  نیعوضوملا  فـالتخا  - 2

هر س  هصخش ، یف 
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قواعم و اهیف  نوکی  نأ ال  امإ  داوس و  نع  باش  اذإ  رعـشلاک  رثألا  کلذ  ثودح  دنع  لوزی  هنکل  رثألا  قواعی  ام  اهیف  نوکی  نأ  امإ  و 
حلملا اران و  ءاملا  لیحی  رانلا  لثم  امات  اهبـشت  لعافلاب  لعفنملا  هبـشی  نأ  زوجی  ماسقألا  هذـه  یفف  موعطلا  لوبق  یف  هفتلاک  نواـعم  ـال 

راثآل هلباق  هداملا  روهـشملا و  وه  امک  فعـضلا  هدشلاب و  هتوافتم  نوکت  رومألا ال  هذهل  یتلا  هیرهوجلا  روصلا  نإف  احلم  لسعلا  لیحی 
ام هداملا  یف  ناک  اذإ  امأ  اهمامتب و  راثآلا  کلت  لوصح  بجیف  عزانم  قواـعم و ال  ـال  لـعافلا و  هداـمل  هلثاـمم  اـهنوکل  روصلا  کـلت 

فعضأ لعفنملا  انهاهف  رثألا  اذه  لوبق  نع  هعنام  هتعیبط  نأل  رانلا  نم  نخستلل  هلوبق  یف  ءاملاک  صقانلا  دادعتـسالا  وه  رثألا و  قواعی 
نوکی قئاعلا ال  عم  یـشلا ء  قواعم و  لعافلا  هدام  یف  سیل  رثألا و  کلذ  نع  قواعم  لعفنملا  هدام  نـأل  لاـح  لـک  یلع  لـعافلا  نم 

.اهتنوخسک هتنوخس  نوکی  رانلا ال  نع  نخست  اذإ  رانلا  ریغف  اذهل  و  هعم - یشلاک ء ال 

رانلاب هباذملا  تازلفلا  لاحب  داریإلا  امأ  و 

.رانلا نود  هاقالملا  درجمب  اهب  دیلا  قرتحی  ثیح  رانلا  هنوخس  نم  يوقأ - اهتنوخس  نوکی  تاکوبسملا  و 

هفرص ریغ  رانلا  نوک  دیلا و  نع  یه  لاوزلا  هرسع  اهایإ  دیلا  هاقالم  هئیطب  هجزل  هظیلغ  اهنوک  نم  ءافشلا  یف  هروکذم  هوجوب  باوجلاف 
هنوخـسلاف اهرح - قاح  نم  اهایإ  هرـساک  هیـضرأ  هیئاوه و  مارجأـب  هطلتخم  لـب  هلـصتم  ریغ  هریثک  حوطـس  تاذ  اـهریغل  هجزاـمم  لـب 

یف نیتکرتشملا  لولعملا  هلعلا و  یتقیقح  یلإ  رظنلا  ناک  اذإ  هلک  اذه  رانلا و  نم  نسحی  ام  نم  يوقأ  هبئاذـلا  رهاوجلا  نم  هسوسحملا 
دوجولا دیفتسم  لولعملا  هدیفم و  هلعلا  نأل  رخأتلا  مدقتلا و  ههج  نم  امهیواست  لیحتـسیف  امهیدوجو  یلإ  رظنلا  ناک  اذإ  امأ  هیهاملا و 

اذک هدوجوم و  اهنأ  یف  لب  اران  اهنوک  یف  هدیفتسملا ال  نم  مدقأ  هدیفملا  نکل  هیرانلا  یف  ایواست  نإ  يرخأ و  ران  نم  هلـصاحلا  رانلاف 
هداملا یف  هیهاملا و ال  یف  هلعلا  كراشی  لولعملا ال  ناک  اذإ  امأ  ادوجوم و  هنوک  یف  لب  اناسنإ  هنوک  یف  نبـالا ال  یلع  مدـقتی  بـألا 
نوکی نیدوجولا ال  نیب  تواـفتلا  نأ  رکذ  خیـشلا  نکل  بجوأ  ینغأ و  مدـقأ و  يوقأ و  هلعلا  یف  دوجولا  نأ  قحلاـف  دوجولا  یف  لـب 

دوجولا نأل  صقنألا  يوقألا و  فعضألا و  دشألاب و 
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ءانغتـسالا و رخأتلا و  مدـقتلا و  هثـالث  رومأ  یف  نوکی  اـمنإ  لولعملا  هلعلا و  نیب  فـالتخالا  لـب  کـلذ  لـبقی  ـال  دوجو  وه  ثیح  نم 
لمحی يذـلا  یتابثإلا  دوجولا  هل  لاقی  يذـلا  ماعلا  ینعملا  سفن  انهاه  بوجولاـب   (1) دارأ هلعل  لوقأ  ناـکمإلا  بوجولا و  هجاـحلا و 

هلوبق مدـع  یف  دوجولا  دـیق  کلذـل  عانتمالا و  ناـکمإلا و  دوجولا و  هیفیک  هنیب  اـهنیب و  هبـسنلل  ضرعی  نهذـلا و  یف  تاـیهاملا  یلع 
امم هنأ  هب  نیلئاـقلل  ههبـش  ـالف  هیفاـنی  مدـعلا و  درطی  يذـلا  یقیقحلا  دوجولا  اـمأ  دوجو و  وه  ثیح  نم  هلوقب  روکذـملا  فـالتخالل 

دوجولا و هیوق  تادوجوملا  ضعب  نأـب  هبتک  عضاوم  نم  ریثک  یف  حرـص  دـق  خیـشلا  فیک و  هوقلا  فعـضلا و  هدـشلا و  یف  تواـفتی 
امهنیب توافتلا  یجراخلا و  ینهذلا و  دوجولا  نیب  هکرتشم  نوکت  دق  هیهاملا - اضیأ  اههابشأ و  هکرحلا و  نامزلاک و  هفیعـض  اهـضعب 

ینهذلا نود  هصتخملا  راثآلا  أدبم  هنأل  ینهذلا  نم  يوقأ  یجراخلا  نأ  کش  نیدوجولاب و ال 

هعم نوکی  بکرملا  یشلل ء  هماتلا  هلعلا  نأب  مهلوق  حصی  فیک  هنأ  یف  ( 9  ) لصف

نیع یه  یـشلا ء  هیهام  نأ  انیب  دـق  انأ  ملعا  هعم  نوکی  بکرملا  یـشلل ء  هماـتلا  هلعلا  نأـب  مهلوق  حـصی   (2) فیک هـنأ  یف  ( 9  ) لصف
تدجو ول  یتح  ریخألا  هلصف  أدبم  هتروص و 

هیجوت نکل  رهوجب  ضرعب و ال  سیل  دوجولا  موقلا و  دـنع  فیکلا  صاوخ  نم  فعـضلا  هدـشلا و  نأ  یلع  هرکذ  اـم  ینب  هلعل  وأ  - 1
یلع هلالد  هیثیحلاب  دوجولا  هدییقت  یف  نکی  مل  نإ  فعضلا و  هوقلاب و  دوجولا  هفیصوتل  یلوأ  هرـس  سدق  فنـصملا  هرکذ  امب  همالک 

هر س  هدارأ ، ام 
راذتعالا لصاحلا  هنیع و  لب  لولعملا  عم  امه  ناتللا  هروصلا  هداملا و  اهئازجأ  نم  ذإ  لولعملا  یلع  هماتلا  هلعلا  مدـقت  اورکنأ  یتح  - 2

فیکف وه  ام  اهب  وه  یتلا  هتروص  وه  ینادـحو  رمأ  لولعملا  نإف  لولعملا  ـال  هلعلا  هیحاـن  یف  ناـتربتعم  هیروصلا  هیداـملا و  هلعلا  نأـب 
هداملا نم  بکرملا  معن  مدقت  الف  لولعملا  یف  ام  نیع  هلعلا  یف  امه  لاقی  یتح  لولعملا  یف  نائیـش  امه  امب  هروصلا - هداملا و  ققحتی 

ققحتملا مزاللاک  بکرلاف  یلعأ  وحنب  هقباسلا  تالامکلل  هتیعماجل  ینادـحولا  لولعملا  کـلذ  دوجو  هبترم  یف  هدوجو  مزل  هروصلا  و 
تاذلاب هروص  هدام و  ینادحولا و ال  لولعملا  کلذ  یلع  همدقم  هلعلا  کلتف  موزلملا  هلع  يوس  هل  هلع  فانیتسا  الب  موزلملل  ضرعلاب 

لولعملا و ال یلع  هماتلا  هلعلا  مدقت  ههبـش  قیـضم  نع  صلختی  قیقحتلا  اذهبف  دوجولا  وحن  هنوکل  هنیع  وأ  هعم  هلعلا  نإ  لاقی  یتح  هیف 
نإ عامتجالا و  طرـشب  عومجملا  وه  رخؤملا  رـسألاب و  داحآلا  عومجم  وه  مدـقملا  نأ  نم  هر  یجیهاللا  ققحملا  هرکذ  ام  یلإ  هجاـح 

هلعلل مدقتلا  تابثإ  امهدحأ  نارمأ  هرـس  سدق  فنـصملا  دوصقم  هلمجلاب  .هبارتأ و  قایـس  هقایـس و  یلع  اهیجو  اهجو  اضیأ  اذه  ناک 
فیک مث  هلع  نوکی  یتلا  هصوصخملا  هروصلا  هداملا و  نادجو  وه  عنام و  ذإ ال  طیـسبلا  رمألا  وه  يذـلا  تاذـلاب  لولعملا  یلع  هماتلا 

.هقیقح و هلع  ریغ  مدـقتم  ام  مدـقتم و  ریغ  هلع  وه  ام  ناک  مدـقتت  مل  ولف  اهریغ  نود  لعفلاب  هلعلا  یه  همدـقتم و  هماتلا  هلعلا  نوکی  ال 
لیوأت اذـهف  لیلحتلا  لباق  هنأل  هعازتنا  إشنم  دوجوب  ضرعلاب  دوجوملا  بکرملا  وه  ضرعلاب و  لولعملا  عم  اـهل  هیعملا  تاـبثإ  اـمهیناث 
داعملا یف  اضیأ  عفتنی  هب  بکرملا و  هیلوعجم  مدعب  لاق  نم  لوقل  لیوأت  اضیأ  هیف  و  هعم - بکرملا  لولعملل  هماتلا  هلعلا  لاق  نم  لوقل 

هر س  تایقرشملا ، نم  ناک  اذهل  و 
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کلتل هلـصاح  هدوجول  هموقملا  وأ  یـشلا ء  کلذ  هیهام  یف  هلخادـلا  یناعملا  عیمج  ناـکل  ریخـألا  لـصفلا  دـجو  وأ  هدرجم  هروصلا 
هیذغتلا و ساسحإلا و  هایحلا و  قطنلل و  اءدبم  تناکل  هدام  الب  همئاق  تدـجو  اذإ  الثم  ناسنإلا  هروصف  لصفلا  کلذـل  همزال  هروصلا 

هجرد نع  روصقلا  صقنلا و  دـنع  اهلعفی  امک  اهلعفی  لـیعافألا ال  هذـه  هلوازم  نع  اـهئانغ  اـهتیلامکل و   (1) اهنأ الإ  مسجتلا  دـیلوتلا و 
.هنمضتی ام  هیناویحلا و  موهفم  همزلی  قطانلا  لصفلا  اذک  مامتلا و 

هدـحو هل  يذـلا  ینادـحولا  رمألا  اهنأل  ینوکلا  اهدوجو  وحن  یف  هروصلا  اهیلإ  جاتحی  اـمنإ  لـلعلا  بابـسألا و  لوقنف  اذـه  تفرع  اذإ 
ریغ نم  هبیرقلا  هداملا  نم  اـهنم و  بکرملا  عونلا  دوجو  اـهدوجو  هبترم  یف  مزل  اهطئارـش  اـهللع و  دوجوب  تدـجو  اذإ  هیتاذ و  هیعیبط 

ام ناکم  ضرعلاب  ام  ذـخأ  باب  نم  اذـهف  دوجولا  یف  هعم  تناک  بکرملل  هماتلا  هلعلا  نإ  لاـقی  هجولا  اذـهبف  هل  يرخأ  هلع  فاـنیتسا 
هنأ امک  بکرملا  نإف  تاذلاب 

حاـکنلا هیذـغتلا و  ساـسحإلا و  فرـصلا و  يروصلا  مسجلاـک  اـهتایورخأ  اـهتادرجم و  ـال  اـهتایویند  اـهتایدام و  هلوازم  نع  يأ  - 1
اهتیعماج ءانغلا  یف  رـسلا  فوقولا و  نس  یف  هیمانلا  نع  ءانغلاک  اعیمج  اهنع  ءانغلا  هیعبطلا و  موزللا و  قیرطب  تناـک  نإ  تاـیورخألا و 

نع هماتلا  هردـقلاب  ساوحلا و  نع  تاکردـملا  یقاب  تاعومـسملا و  تایئرملاب و  يروضحلا  اهملعب  اـهؤافتکا  و  اـهیدابم - تادوجول 
هر س  هیلإ ، انرشأ  وحنب  هریغ  یف  طیسبلا و  لقعلا  یف  اذه  هکرحملا  يوقلا 
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راقتفا ذإ ال  ضرعلاب  هل  هلع  یه  امل  اعم  نوکی  نأ  زوجی  ضرعلاـب  لولعملا  ضرعلاـب و  لولعم  کلذـک  رم  اـم  یلع  ضرعلاـب  دوجوم 
هیقرشملا همکحلا  نم  هنإف  اذه  ملعاف  اهیلإ  هل  تاذلاب 

هتس رومأ  یه  عبرألا و  للعلا  نیب  هکرتشم  ماکحأ  یف  ( 10  ) لصف

هراشا

هتس رومأ  یه  (1) و  عبرألا للعلا  نیب  هکرتشم  ماکحأ  یف  ( 10  ) لصف

ضرعلاب تاذلاب و  اهنوک  امهدحأ 

هلعف نوکی  نأ  لوألا  ماسقأ - یلع  وه  کلذک و  نوکی  ام ال  ضرعلاب  لعافلا  لعفلل و  اءدبم  نوکی  هتاذل  يذـلا  وه  تاذـلاب  لعافلاف 
تاذلاب هلعف  نإف  دیربتلل  اینومقسلا  لثم  دضلا  کلذ  لاوزب  هلوصح  نارتقال  رخآلا - دضلا  دوجو  هیلإ  بسنیف  یش ء  دض  هلازإ  تاذلاب 

.اهیلإ فاضتف  هدوربلا  تلصح  ءارفصلا  تلاز  اذإ  ءارفصلا و  هلازإ 

.فقسلا مداه  لاقی  هنإف  هماعدلا  لیزمک  ادض  عنملا  عم  دفی  مل  نإ  عناملل و  الیزم  لعافلا  نوکی  نأ  یناثلا  و 

نیتـلعلا دوجو  یلع  هیاـغلا و  ثحاـبم  یف  هیئاـغلا  هلعلا  دوجو  یلع  اونهرب  دـق  ءاـمکحلا و  هیلع  تملاـست  اـمم  اـعبرأ  لـلعلا  نوـک  - 1
نیلغتـشملا نأ  ریغ  هحوضو  یلع  اهدوجو  یف  اودـمتعا  دـقف  هیلعاـفلا  هلعلا  اـمأ  هروصلا و  یلویهلا و  ثحاـبم  یف  هیداـملا  هیروصلا و 

اورکذ ثیح  قافتالاب  لوقلا  یلإ  ءامکحلا  اوبـسن  کلذـل  هیداملا و  هلعلا  یف  هلعلا  راصحنا  یلع  مهثاحبأ  اونب  مویلا  هیعیبطلا  ثاحبألاب 
راثآلا نأ  یف  کشن  انإف ال  ءامکحلا - لوق  کلذ  یف  قحلا  همـسا و  زع  هللا  وه  هدام و  ریغ  نم  لعاف  یلإ  هدوجو  یف  دنتـسی  ملاعلا  نأ 
كانه نأ  کشن  مل  نطقلاب  رانلا  نارتقا  دـنع  لاعتـشالا  ثدـح  اذإف  لاعفنالا  لـعفلاب و  هفلتخم  اـهلعافت  دـنع  تاـیداملا  نم  هثداـحلا 

رثأ نأ  احشر و  نکی  مل  نإ  حشرلاک و  هریغ  یلإ  هیدعت  اهسفن  یف  اهل  دوجوم  یـش ء  هنأک  رانلا  رثأ  نأ  نطقلل و  رثأ  رانلل و  رثأ  نیرثأ 
عیمج یف  رمـألا  ذـخألا و  ءاـطعإلاب و  ناـفلتخی  نارثؤملاـف  راـنلا  نع  نارتقـالاب  اهدـجی  اـمنإ  نارتقـالا و  لـبق  هل  ادوجوم  سیل  نطقلا 

ءاضعألا نادجولا و  تعن  یلع  هلمع  لمعی  اهنم  مسق  نیمـسق  یلع  اهراثآ  ههج  نم  هیداملا  للعلاف  طمنلا  اذـه  یلع  هیداملا  ثداوحلا 
هدم ط  هفلتخم ، امهماکحأ  هیلباقلا و  هلعلا  یناثلا  هیلعافلا و  هلعلا  لوألا  و  ذخألا - نادقفلا و  تعن  یلع  اهنم  مسق  و 
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العاف ناک  تارابتعالا  رئاس  عم  ذخأ  اذإف  تاذلاب  یشل ء  العاف  نوکی  اهضعب  رابتعاب  وه  هریثک و  تافـص  یـشلل ء  نوکی  نأ  ثلاثلا  و 
.كرحتی دوسألا  وأ  بتکی  ینابلا  وأ  ینبی  بتاکلا  لاقی  امک  ضرعلاب 

نأل کلذ  هل  ضرع  امنإ  طوبهلا و  دنع  اوضع  جش  اذإ  رجحلاک  يرایتخالا  وأ  یعیبطلا  لعافلا  یلإ  تبسن  اذإ  هیقافتالا  تایاغلا  عبارلا 
.يرکلا ریغلا  لکشلل  ضرألا  هسوبی  ظفح  مسقلا  اذه  نم  هتفاسم و  یف   (1) وضعلا عقو  نأ  قفتاف  طبهی  نأ  تاذلاب  هلعف 

نوکت اهتاذ  هیـصوصخب  یتلا  یهف  تاذـلاب  هداملا  امأ  العاف و  لعجی  بوجولا  لیبس  یلع  ـال  لـعافلل  نراـقملا  نوکی  نأ  سماـخلا  و 
الثم ءاملا  لعجی  امک  لوبقملا  هدام  لعجیف  لوبقملا  دـض  عم  لباقلا  ذـخؤی  نأ  لوألا  نارمأـف - ضرعلاـب  یتلا  هنیعملا و  هروصلل  هلباـق 

.ءاوهلل هدام 

ثیح نم  جلاعتی  (2) ال  هنإف جلاعتی  بیبطلا  لاقی  امک  الباق - هعم  لعجیف  هیلع  هیلباقلا  فقوتی  فصو ال  عم  لباقلا  ذـخؤی  نأ  یناثلا  و 
هیاغلا امأ  و  ضایبلا - داوسلاک و  ضرعلاب  یتلا  یسرکلل و  لکشلا  لثم  یهف  تاذلاب  هروصلا  امأ  ضیرم و  وه  ثیح  نم  لب  بیبط  وه 

.فرعتس امکف  هیضرعلا  هیتاذلا و 

دعبلا برقلا و  اهیناث  و 

اهلبق و ام  سفنلاک و  دـیعبلا  ءاضعألا و  کیرحتل  رتولاـک  هلعف  نیب  هنیب و  هطـساو  ـال  ینعی  لـعفلا  رـشابی  يذـلا  وه  بیرقلا  لـعافلاف 
هداملا همکح و  یف  ام  وأ  قیدصتلا  اهلبق  هیقوشلا و  هوقلا  اهلبق  رتولل و  یتلا  هکرحملا  هوقلاک  طسوتملا 

قافتالا تخبلا و  یلکلا و  یعادبإلا  نود  يرـصنعلا - نیوکتلا  ملاع  یف  عقاو  وه  قافتالا و  تخبلاب و  مسقلا  اذه  یمـسی  اذـهل  و  - 1
هر ن  مهفاف ، یلکلا  یلمجلا  ماظنلا  یلإ  رظنلاب  یئزجلا ال  ماظن  یلإ  هبسنلاب  روصتی  امنإ 

هر ن  رم ، امک  دادعتسالل  لماحلا  ینعمب  هدام  یمسی  مسقلا  اذه  و  - 2
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ندبلا و هروصل  ءاضعألا  لثم  اهیف  يرخأ  هلاح  ثودـح  وأ  اهیلإ  رخآ  یـش ء  مامـضنا  یلع  هروصلل  اهلوبق  فقوتی  یتلا ال  یه  هبیرقلا 
کلت لوبق  اهب  دیفتـسیل  لاوحأ  نم  دـب  الف  ناک  نإ  وأ  لباقلا  ءزج  وه  لب  لباقب  سیل  هدـحو  هنأل  اـمإ  کلذـک  نوکی  ـال  اـم  هدـیعبلا 

الإ متی  کلذ ال  نإف  ناویحلا  هروصل  هفطنلا  وأ  طلخلا - هروصل  ءاذغلا  لثم  یناثلا  وضعلا و  هروصل  دـحاولا  طلخلا  لثم  لوألاف  روصلا 
هداعـسلاک هدیعبلا  ءاودلل و  هحـصلاک  هبیرقلا  هیاغلا  هل و  هیوازلا  يذک  هدـیعبلا  عبرملل و  عیبرتلاک  هبیرقلا  هروصلا  هریثک و  راوطأ  دـعب 

- ءاودلل

مومعلا صوصخلا و  اهثلاث  و 

دق ماعلا  نیریثکل و  هقرحملا  رانلاک  نوریثک  هنع  لعفنی  ام  ماعلا  دحاول و  هقرحملا  رانلاک  دحاو  یـش ء  هنع  لعفنی  ام  صاخلا  لعافلاف 
لثم هروصلا  کلت  الإ  اهلحی  نأ  نکمی  ام ال  هصاخلا  هداملا  و  هریغک - اهضعبل  نوکی  دق  یلاعت و  بجاولاک  یـش ء  لکل  العاف  نوکی 
نیب قرف  لکلل و  هدام  یلوألا  یلویهلا  امهریغ و  یـسرکلا و  ریرـسلا و  هروصل  بشخلا  لثم  هماعلا  هداـملا  و  هتروصل - ناـسنإلا  مسج 

هتـصاخ و وأ  هلـصف  یـشلا ء و  دـح  یهف  هصاخلا  هروصلا  هریغ و  ریرـسلل و  بشخلا  لثم  اماع  ابیرق و  نوکی  دـقف  صاـخلا  بیرقلا و 
.هددعتم قرط  نم  لصحت  یتلا  یه  هماعلا  دحاو و  قیرط  نم  الإ  لصحت  یتلا ال  یهف  هصاخلا  هیاغلا  و  کلت - سانجأک  هماعلا 

یئزجلا یلکلا و  اهعبار  و 

نأ وه  یلکلا  هریظن و  لباقم  یف  لک  یسنج  وأ  یعون  وأ  یصخش  لولعمل  هیسنجلا  وأ  هیعونلا  وأ  هیـصخشلا  هلعلا  وه  یئزجلا  لعافلاف 
هیلکلا و نیب  قرف  الف  هروصلا  یف  امأ  و  کلذـک - هداملا  یف  جالعلل و  عناصلا  وأ  جالعلا  اذـهل  هعیبطلا  لـثم  هلثمب  یـشلا ء  يزاوی  ـال 

یلکلا اـمأ  هصوصخملا و  هتکرح  یف  میرغلا  نـالف  یلع  دـیز  ضبقک  یئزجلاـف  هیاـغلا  یف  اـمأ  مومعلا و  صوـصخلا و  نیب  هیئزجلا و 
.ملاظلا نم  فاصتنالاکف 

بکرملا طیسبلا و  اهسماخ  و 

قحأ تاذلا و  يدحألا  یشلا ء  وه  طیسبلا  لعافلاف 
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هنیفـسلا نوکرحی  لاجر  هدعک  عونلا  هقفتم  امإ  رومأ - هدع  عامتجال  هتیرثؤم  نوکی  ام  هنم  بکرملا  لوألا و  أدبملا  وه  کلذـب  للعلا 
قایرتلل و ریقاقعلاک  هبکرملا  هیمسجلل و  یلویهلاک  هطیـسبلا  هداملا  هساسحلا و  هبذاجلا و  هوقلا  نع  ثداحلا  عوجلاک  عونلا  هفلتخم  وأ 

هدـع نم  لصاحلا  عومجملا  نع  هرابع  یه  یتلا  ناسنإلا - هروص  لثم  هبکرملا  هروصلا  راـنلا و  ءاـملا و  هروص  لـثم  هطیـسبلا  هروصلا 
لقتـسم ریغ  اـهنم  دـحاو  لـک  روـمأ  نم  بکرملا  بوـلطملا  یه  هبکرملا  لـکألل و  عبـشلا  لـثم  هطیـسبلا  هیاـغلا  لـمأت و  هیف  روـمأ و 

.هیبولطملاب

لعفلا هوقلا و  اهسداس  و 

هباتکلل یهتملا ء  بتاکلا  هوقک  هبیرق  نوکت  دق  هوقلا  هیف و  اهلاعتشا  حصی  و  هیف - لعتشی  مل  ام  یلإ  سایقلاب  رانلا  لثم  هوقلاب  لعافلاف 
ندـبک لعفلاب  نوکت  دـق  ناسنإلا و  هروصل  هفطنلا  لثم  هوقلاب  نوکت  دـق  عوضوملا  اهیلع و  یبصلا  هوقک  هدـیعب  نوکت  دـق  و  اـهیلع -

یف هروصلا  مدعل  نراقملا  ناکمإلا  یه  هوقلاب و  نوکت  دق  اهدوجو و  دنع  کلذ  لعفلاب و  نوکی  دقف  هروصلا  امأ  هتروصل و  ناسنإلا 
هروص یـش ء  یلإ  سایقلاب  هیاـغلا  نـأل  لـعفلاب  هوقلاـب و  هروصلا  نوکک  وهف  لـعفلاب  وأ  هوقلاـب  هیاـغلا  نوک  اـمأ  نیعملا و  عوضوملا 

(1) لعاف وه  ثیح  نم  هلعافل  لعاف  یشل ء  هیاغلا  نأ  امک  هتروص  یلإ  سایقلاب 

ءازجأ نم  هبکرم  هلع  طیسبلا  یشلل ء  نوکی  نأ  زوجی  له  هنأ  یف  ( 11  ) لصف

هعانتما قحلا  ءالضفلا و  نم  ریثک  هزوج  دق 

هئازجأ نم  دحاو  لقتسا  نإ  هنأل  بکرملا  نع  طیسبلا  رودص  زوجی  (2) ال  هلوقب هیلع  الدتسم  نیققحملا  ضعب  هرکذ  امک 

زوجتلا و نم  عونب  کلذ  هیاغلاب و  قیدـصتلا  یلع  لمتـشی  مدـقت  یلع  فقوتت  یتلا  هیدارإلا  لاعفألا  یف  یه  امنإ  هصاـخلا  هذـه  و  - 1
هدم ط  یجیس ء ، لعفلا و  هنع  ردصیف  لعافلا  هدیری  وأ  لعفلا  هیلإ  یهتنی  يذلا  لامکلا  یه  هیاغلا  هقیقح 

یلع هروصلا و  هداملاک و  هیـسفن  تادوجوم  نم  هفلؤم  هرثک  كانه  نوکی  نأ ال  هطاسبلا  نم  هدارم  نأ  ققحملا  اذـه  مالک  رهاـظ  - 2
هذـهف عونلا  کلذ  هلعاف  عون  لک  یلع  هضراعلا  ضارعـألا  نأ  جراـخلا و  یف  هطیـسب  ضارعـألا  نأ  یلع  نوقفتم  مهنأ  هیلع  دریف  اذـه 

هرس سدق  فنصملا  نکل  اذه و  بکرملا  نم  طیـسبلا  ضرعلا  رودص  مزلیف  هبکرم  امإ  کلذک و  سیل  همدق و  مزلیف  هطیـسب  امإ  هلعلا 
هیف ءاوس  هدوجوم  هرثک  اهل  تادوجوم  نم  فلؤمب  سیل  امب  طیـسبلا  رـسف  هنأ  هنم  رهظی  هطیـسب  ریغ  سفنلا  نأ  یتأی  امیف  رکذی  ثیح 

نکل ندبلاب  سفنلاک  عوضوملاب  هقلعتم  هیقلعت  اهتادوجو  نوکل  ضارعألاب - ضارتعالا  طقـسیف  اذـه  یلع  هریغ و  یـسفنلا و  دوجولا 
نأ دب  یعیبطلا ال  ملاعلا  اذه  یف  هدوجوملا  هثداحلا  رومألا  تاوذ  یف  ضورفملا  بیکرتلا  هرثکلا و  نأ  وه  رخآ و  لاکشإ  هیلع  هجوتی 

همیدق و اهروص  ءایـشألا و  داوم  نوکتف  همیدق  رومأ  نم  ثداحلا  بکرت  همزال  هرثکلا و  دجوت  مل  الإ  طئاسبلا و  داحآلا و  یلإ  یهتنت 
ریبخ تنأ  هلع و  یلإ  جاتحی  الف  هل  یتاذ  يروصلا  ءزجلا  ثودح  نأب  یتأیـس  امیف  هنع  هر  فنـصملا  باجأ  دق  هرورـضلاب و  لطاب  وه 
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نأ هبکرم و ال  ثداحلا  هلع  نأ  یف  نایبلا  متی  مل  هیرهوجلا  هکرحلاب  لوقلا  هیـضتقی  ام  یلع  ثودـحلا  هیتاذ  یلع  مـالکلا  ینب  ول  هنأـب 
هدم ط  بکرم ، ثداح  لک 
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ابکرم ناک  ضرفلا  فالخ  هنأل  هلک  یف  لولعملا ال  نم  یـش ء  یف  ریثأت  هل  ناک  نإ  الإ  یقابلا و  یلإ  لولعملا  دانتـسا  نکمی  هیلعلاب ال 
نکی مل  ایمدـع  ناک  نإف  هلعلا  وه  دـئاز  رمأ  عامتجالا  دـنع  اهل  لصح  نإف  هنم  یـش ء  یف  ریثأت  اهنم  یـشل ء  نکی  مل  نإ  اطیـسب و  ـال 

ابکرم و ناک  نإ  هنع  طیسبلا  رودص  یف  و  اطیـسب - ناک  نإ  بکرملا  نع  هرودص  یف  لسلـستلا  مزل  الإ  دوجولا و  یف  ریثأتلاب  القتـسم 
بوجول هبکرم  ثداحلا  هلع  نوکی  نأ  هنم  مزلی  لاق و  ارثؤم  لکلا  نوکی  ـالف  عاـمتجالا - لـبق  تناـک  اـم  لـثم  تیقب  لـصحی  مل  نإ 

اهثودح لجأل  بجوت  هطیـسب  تناک  ولف  حـجرم - ریغ  نم  احیجرت  هلبق  ام  نود  تقو  یف  ثداحلا  رودـص  ناکل  الإ  اضیأ و  اهثودـح 
هلع تناک  ول  ام  فالخب  هیهانتم  ریغ  تالولعم  للع و  نم  هبکرتل  عنتمملا  لسلـستلا  مزل  اـهتطاسب و  اـهتطاسب  لـجأل  اـهتلع و  ثودـح 

ثداح میدق و  نیرمأ  نم   (1) اهبکرت زاوجل  عنتمملا  لسلستلا  مزلی  هنإف ال  هیجراخ  هبکرم  ثداحلا 

وأ هروضح  هحاس  یلإ  یطختت  هلباق  هدام  لکل  رونملا  هدـحاو  هلاح  یلع  تباثلا  هللا  هجو  وه  میدـق  نیرمأ  نم  ایرابتعا  اـبیکرت  يأ  - 1
ینایکلا ملاعلا  اذه  تابکرم  ثادحإل  رشاعلا  لقعلاک  هیلعفلا  ایلعلا  هتافص  ینسحلا و  هئامـسأ  نم  هنأل  هئاقبب  یقابلا  قرافملا  لقعلا  وه 

هر س  هیکلفلا ، هیعضولا  هکرحلا  ضاعبأ  نم  ضعب  وه  ثداح  و 
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الف ایمدع  نوکی  نأ  زاج  طرـشلا  همیدقلا و  هلعلا  نع  لولعملا  ثداحلا  دوجو  یف  هدوجو  دعب  همدـعب  اطرـش  امهنم  ثداحلا  نوکی  و 
الإ و  اـبکرم - ثداـح  لـک  نوکی  نأ  هنم  مزلی  لاـق و  هیاـهنلا  ریغ  یلإ  هیلولعملا  هیلعلا و  بترت  اـهل  اـعم و  هدوجوم  رومأ  نذإ  عمتجی 

ام نأب  قارـشإلا  همکح  باتک  حراش  هیلع  ضرتعا  همالک و  یهتنا  سفنلا  مدـق  هنم  مزلی  امیدـق و  طیـسب  لک  لـب  هطیـسب  هتلع  تناـک 
.ضراعم الامجإ و  الیصفت و  ضوقنم  هرکذ 

فالخ هنم  مزلی  لولعملا و ال  لک  یف  ریثأت  هل  نوکی  نأ  زوجی  هیلعلاب  هئازجأ  نم  دـحاو  لقتـسی  نأ ال  ریدـقت  یلع  هنـألف  لوـألا  اـمأ 
یف يأ  قبـس  امک  هریغ  یلع  افقوتم  هیف  هریثأت  نوکی  نأ  زوجی  لب  ریثأتلا  سفن  ـال  ریثأـتلاب  هلالقتـسا  مدـع  ضورفملا  نـأل  ضورفملا 

وه دئاز  رمأ  عامتجالا  دنع  ءازجألل  لصحی  مل  نإ  هنأ  ملـسن  لاق و ال  ادحاو  ارجح  سانلا  نم  هعامج  کیرحت  لاثم  یف  نتاملا  مالک 
یلع هیف و  نحن  امیف  عامتجالاک  اهریثأت  طرـش  وه  دـئاز  رمأ  ءافتنا  هلعلا  وه  دـئاز  رمأ  ءافتنا  نم  مزلی  ذإ ال  تناک - ام  لثم  تیقب  هلعلا 

.هریثأت طرش  لوصحل  ارثؤم  نوکی  لب  رثؤم  ریغ  لکلا  تناک و ال  ام  لثم  ءازجألا  یقبی  اذه ال 

لب لعفلاب  هعم  هنأل  ثداح  بکرم  ثداح  لک  نم  يروصلا  ءزجلا  نـأل  عنتمملا  لسلـستلا  مزل  هرکذ  اـم  حـص  ول  هنـألف  یناـثلا  اـمأ  و 
یهتنی لب  یـشلا ء - ءازجأ  هیاهن  هلاحتـسال ال  لسلـستی  مالکلا و ال  داع  ابکرم  ناک  نإ  بولطملا و  وهف  اطیـسب  ناک  نإ  وه  نامزلاب و 

لـسلستلا مزلی  اهثودح و  هثودـح  نم  هتلع و  هطاسب  هتطاسب  نم  مزل  هرکذ  ام  حـص  ولف  اطیـسب  ام  ثداح  ناک  اذإ  طیـسب و  وه  ام  یلإ 
.تفرع ام  یلع  عنتمملا 

ثداح تبث  اذإ  هنأل  هزاوج  یلع  لدی  ام  اندنعف  بکرملا  نع  طیـسبلا  رودـص  عانتما  یلع  لد  نإ  مترکذ و  ام  لوقن  نأبف  ثلاثلا  امأ  و 
ریغ رم  امل  عنتمملا  لسلستلا  مزل  الإ  بکرم و  وه  ام  یلإ  هللع  ءاهتنا  نم  دب  لوقنف ال  قیرطلا  نم  تفرع  امب  طیسب 
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.حرشلا کلذ  یف  هرکذ  ام  یهتنا  هرم 

مدق یف  الإ  هرکذ  ام  عیمج  یف  ادج  يوق  لئاقلا  اذه  مالک  نأب  هحرـش  باتکلا و  کلذ  یلع  اهتقلع  یتلا  یـشاوحلا  یف  ترکذ  ینإ  و 
راشأ يذـلا  عنملاف  یلیـصفتلا  ضقنلا  امأ  همالعلا  کلذ  اهدروأ  یتلا  هثالثلا  تاداریإلا  نم  یـش ء  هیلع  دری  سفن و ال  یه  امب  سفنلا 

لاثملا یف  امک  ریغلا  یلع  افقوتم  هیف  هریثأت  نوکی  لب  ریثأتلاب - القتسم  نوکی  لولعملا و ال  لک  یف  یـشلا ء  رثؤی  نأ  زاوجل  هلوقب  هیلإ 
لالقتسالا یلع  هریغ  طرشب  طیسبلا  لولعملا  لک  یف  ارثؤم  ناک  اذإ  هرـشعلا  نم  دحاو  لک  نإف  هل  هاجتا  طقاس ال  هرخآ  یلإ  روکذملا 

نإ هلعلا  نأ  همزالملا  نایب  نالطبلا  حـضاو  کلذ  هعمتجم و  ریثأـتلاب  هلقتـسم  هریثک  لـلع  كاـنه  ققحتی  نأ  زاوج  مزل  هزوج  اـم  یلع 
هانرکذ ام  مزل  ریثأتلا  هیلعلا و  یف  هدحاو  هبسن  هدحاو و  هجرد  یف  داحآلا  تناک  هیقابلا و  هعـستلا  طرـشب  داحآلا  نم  هدحاو  لک  تناک 

هنیعب و دحاولا  کلذ  یه  هبجوملا  هلعلاف  حـجرم  الب  احیجرت  هنوک  عم  کلذ  یقاوبلا و  طرـشب  رثؤملا  وه  هنیعب  اهنم  دـحاو  ناک  نإ  و 
ءزج اهعم  نکی  مل  اذإ  لقعلا  رابتعا  ضحم  هیعمجلا  فصوف  هلعلا  یه  هیعمجلا  فصو  عم  داحآلا  ناک  نإ  و  ضورفملا - فـالخ  وه 
ناک نإ  هارجم  يرجی  اـم  وأ  هرکذ  يذـلا  عاـمتجالاف  لدتـسملا  هرکذ  اـمک  دـئاع  يروصلا  ءزجلا  یف  مـالکلا  جراـخلا و  یف  يروص 

یتأیـس امم  مهـضعبب  کیرحتلا  عنتمی  لاجر  هدـعب  لیقثلا  کیرحت  لاثم  یجراخ و  ینیع  رمأ  لوصح  یف  هل  ریثأت  الف  اضحم  اـیرابتعا 
يروصلا ءزجلا  نأ  راتخن  انأ  هباوجف  یلامجإلا  ضقنلا  امأ  و  هثودـح - یف  مـالکلا  دوعیف  اـثداح  نوکیف  ادوجوم  ارمأ  ناـک  نإ  هلح و 

نوکی نأ  بجی  ثداحلا  ءازجأ  نم  ءزج  لک  نأ  ملسن  (1) ال  نکل طیسب  ءزج  یلإ  یهتنی  بکرم و  بکرملل 

بکرملا و کلذ  هلع  هیفکی  لب  هدـح - یلع  هلع  یلإ  جاتحی  یتح  هلایح  یلع  القتـسم  اثداح  سیل  ثداحلا  ءزج  لاقی  نأ  یلوألا  - 1
یف یتاذـلا ال  ددـجتلا  ینعمب  ثودـحلا  یف  میقتـسی  امنإف  لـلعی - ـال  یتاذـلا  هل و  یتاذ  ثودـحلا  نأ  نم  هرـس  سدـق  هرکذ  اـم  اـمأ 

اـضیأ وه  ثودحلل و  صـصخم  نم  هل  دب  الف  اضیأ  یناثلا  ینعملاب  ثداح  ثداحلا  ءزج  نکی و  مل  نأ  دـعب  نوکلا  ینعمب  ثودـحلا 
هر س  لسلستیف ، ارج  مله  ینعملا و  اذهب  ثداح 
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ءزجلا کلذ  جاتحی  یتح  هکرحلا  نامزلا و  ءازجأ  یف  امک  هیلاـصتالا  هیددـجتلا  هتیوه  یلع  دـئاز  ثودـحب  اـفوصوم  اـیدوجو  اـثداح 
دیزی طیسب - ثداح  یلع  اهفقوتل  هعوفدمف  هضراعملا  امأ  عنتمملا و  لسلستلا  هنم  مزلیل  هطیسب - هثداح  هلع  یلإ  هتاذب  ثداحلا  طیسبلا 

هلع نأ  نم  روکذـملا  لئاقلا  اذـه  هرکذ  ام  عنملا و  اذـه  دنتـسم  قیقحت  ملعتـس  تفرع و  امک  عنملا  لحم  یف  وه  هتاذ و  یلع  هثودـح 
طبر یف  ءامکحلا - هرکذ  امل  قفاوم  ثداحلا  دوجول  هلع  هدوجو  دـعب  همدـع  نوکی  ددـجتم  ءزج  رمتـسم و  ءزج  نم  هبکرم  ثداـحلا 

دوجول طرـش  اهنم  ءزج  لک  مدع  هددـجتم  هیوه  نم  همظتنم - اهتقیقح  نوکی  یتلا  هکرحلا  هطـساوب  مهتقیرط  یلع  میدـقلاب  ثداحلا 
تابثإ ههج  نم  هئازجأ  عیمجب  ملاعلا  ثودـح  تابثإ  یف  هنایب  یجیـس ء  امک  هیلع  اـنهرب  هاـنققح و  اـمل  اـضیأ  قباـطم  ثداـح و  ءزج 

تعن یلع  هیقاب  اهتقیقح  نـأل  ماـسجألا  یف  هیراـسلا  هعیبطلا  یه  (1) و  هکرحلاک یتلا  هیلاصتالا  هیوهلا  یـضتقم  تاذلا  ددـجتم  رهوج 
هذه قحاللا و  دوجو  مزلتـسی  همدع  قباسلا و  ءزجلا  مدع  مزلتـسی  اهنم  لک  دوجو  مهولا  یف  هرثکتم  هلـصتم  ءازجأ  نم  همئتلم  ددجتلا 

نأ نم  یلاعت  هللا  ءاش  نإ  سفنلا  ثحابم  یف  هنایب  ملعتـسف  سوفنلا  مدقب  هلوق  نالطب  امأ  لعاج و  لعج  ریغ  نم  اهتاذل  اهل  هتباث  هلاحلا 
یعیبط مرجب  تاذلا  هقلعتم  یه  لب  همیدـق  نوکت  یتح  هروصت  امک  هطیـسب  تسیل  یقلعتلا  دوجولا  اذـه  اهل  يأ  سفن  یه  امب  سفنلا 

هوقلاب ام  يرخألا  لعفلاب و  ام  امهادحإ  نیتهج  نم  اهتقیقح  ماظتنا  یف  هعیبطلا  مکح  اهمکح 

: یشرع قیقحت  مهو و 

لب هسفنب  هل  رثأ  ینادحولا ال  یشلل ء  هلعلا  ءزج  نإف  ءازجأ  نم  هبکرم  هلع  طیسبلل  نوکی  نأ  زوجی  هنإ  ماقملا  اذه  یف  لیق  امم  و 

نأ الإ  ناقفاوتم  ناکلـسملا  هیرهوج و  هکرح  اهنکل  هکرحلا  قلطم  دارفأ  نم  اـضیأ  هعیبطلا  هکرحف  ـالإ  هیـضرعلا و  هکرحلاـک  يأ  - 1
هیکلفلا هعیبطلا  نالیس  ضاعبأ  هرس  سدق  فنـصملا  هقیرط  یلع  و  یکلفلا - عضولا  نالیـس  ضاعبأ  مهتقیرط  یلع  ثودحلل  طرـشلا 

هر س  هعطقنمف ، عئابطلا  نم  اهریغ  امأ  نامزلل و  هظفاحلا  همئادلا 
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یلع امکح  دـحاو  لک  مکح  نوکی  نأ  مزلی  رثأ و ال  دـحاو  لکل  نوکی  ـال  دـقف  ارثأ  هیف  دـحاو  لـکل  نأ  ـال  دـحاو  رثأ  هل  عومجملا 
سفن وه  رثأ و  هل  عومجملا  لب  اجوز  هرـشعلا  نوکی  نأ ال  جوز  ریغ  هرـشعلا  ءازجأ  نم  دـحاو - لک  نوک  نم  مزلی  هنـأل ال  عومجملا 

لولعملا ءزج  یـضتقی  نأ  مزلی  لولعملا و ال  ءاضتقاب  لقتـسی  هفلتخم ال  ءازجأ  تاذ  یه  یتلا  هلعلا  ءزج  نأ  امک  ینادحولا و  لولعملا 
دحاو ردقی  نأ  مزلی  اهتفاسم ال  اهنامز و  یف  هنیعم  هکرح  ارجح  سانلا  نم  فلأ  كرح  اذإ  هنإف  دحاو  عون  نم  یتلا  ءازجألا  کلذکف 

یلع ردـقی  مل  اذإ  الـصأ و  کیرحت  یلع  ردـقی  دـق ال  لب  اهنم  هصح  وه  هکرحلا  کلت  نم  اءزج  لـیقثلا  کـلذ  کـیرحت  یلع  مهنم 
سیل دارفنالا و  دنع  همدعک  هلعلا  ءزج  وه  يذلا  دحاولا  دوجو  نأ  هنم  ملع  یقابلا  یلإ  مامضنالا  دنع  هریثأت  عم  دارفنالا  یلع  هکیرحت 

.عامتجالا دنع  کلذک 

بکرملا نإ  ماقملل  اقیقحت  باوجلا  یف  تلق   (1) مظاعألا ضعب  هرکذ  ام  اذه 

دوجوم عومجم  لک  میظعلا  خیـشلا  کلذ  دنع  قارـشإلا و  همکحب  یمـسملا  هباتک  یف  هرکذ  دق  هرـس  سدق  یقارـشإلا  خیـشلا  وه  - 1
یتلا تاهجلا  نم  الثم  نیتهج  عومجم  نع  اهـضعب  اهنم و  هلمج  نع  لوقعلا  ضعب  رودص  زوج  کلذل  دـحاو و  لک  ءارو  هدـح  یلع 

نإ رثأتملا  دحاولا  کلذ  تلق  نإ  .هیقیقح  هدـحو  هل  رثأتم  دوجوم  لک  هلعف  هللا  ءاش  نإ  هرـس  سدـق  هتقیرط  نایب  یتأیـس  لوقعلا و  یف 
لقعلا تلق  .لسلـستلا  مزل  رم  امک  بکرملل  الولعم  سیل  هدـنع  طیـسبلا  ثداحلا  نکی و  مل  نأ  دـعب  نوکلا  ینعمب  ثودـحلا  هل  ناـک 

هدوصقم هیف و  رثؤم  دـیفم  هیکلفلا  هکرحلا  نم  ءزج  وه  جراـخ  طرـشب  طیـسب  دـحاو  وه  هضیفملا و  هلعلا  یه  هرثؤملا و  هتلع  لاـعفلا 
رثؤملا وه  عومجملا  نإ  هرس  سدق  یقارشإلا  خیشلا  لاق  امک  رومأ  وأ  نیرمأ  عومجم  و  هبکرم - نوکت  هرثؤملا ال  هلعلا  نأ  هرس  سدق 

رمأ عومجم  لثم  هبکرم - اهنوکب  سأب  الف  ثداحلل  هماتلا  هلعلا  امأ  دوجومب و  سیل  عاـمتجالا  نأ  لاـحلا  رثؤمب و  سیل  دـحاو  لـک  و 
نم انلقن  دق  دعملاک و  عناملا و  عفرک  یمدـع  مدـع و  اهـضعب  رومأ  عومجم  ثداحلل  هماتلا  هلعلا  موقلا  دـنع  ثداح و  طرـش  میدـق و 
هنأ الإ  ههج  نم  اطیـسب  ناک  نإ  ثداوحلا و  نم  یقیقحلا  دـحاولا  اضیأ  يدوجولا و  رمألا  یلإ  عناـملا  عفر  عاـجرإ  فقاوملا  بحاـص 

هر س  يرخأ ، ههج  نم  اریثک  ناک  نإ  هلوقب و  حرصیس  امک  يرخأ - ههج  نم  بکرم 
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یش ء لک  دوجو  نأ  رم  دق  هتدحو و  هدوجو و  ههج  همامت و  یه  یشلا ء  هروص  نکی و  مل  وأ  يروص  ءزج  هل  نوکی  نأ  امإ  ولخی  ال 
امب ریثکلاف  افیعض  اضیأ  هدوجو  ناک  ماسقنالا  هرثکلا و  نیع  هتدحو  نوکی  یتح  ددعلاک  هفیعض  هتدحو  نوکی  ام  هتدحو و  هنیعب  وه 

يذـلا يأ  دوجولا  کـلذ  لـثم  هل و  ریثأـت  ـال  مودـعم  وه  اـمب  مودـعملا  داـحآلا و  تادوجو  ریغ  رخآ  دوـجوب  دوـجوم  ریغ  ریثـک  وـه 
اهتدـحو نوکی  نأ  دـب  هیقیقح ال  هدـحو  هل  لصأتم  دوجوم  لک  هلعف  ءازجألا  داحآلا و  ریثأت  نیع  هریثأـت  ناـک  ریداـقملا  دادـعألاک و 

یف وه  يروص  ءزج  هل  نوکی  نأ  دـب  الف  ینادـحو  دوجومل  هلع  هنوک  ضرف  بکرم  لـکف  اـهلولعم  هدـحو  نم  يوقأ  هیقیقح  هدـحو 
وهف داـحآ  هنأ  راـبتعا  عومجم و  هنأ  راـبتعا  ناراـبتعا  هل  عومجملا  اـنلق  دـحاو  رثأ  هل  عوـمجملا  لـب  هلوـقف  اذـه  ررقت  اذإ  هلع  هقیقحلا 

ایقیقح ارمأ  نوکی  نأ  امإ  الثم و  رکـسعلا  هدحوک  یقیقح  ریغ  ایرابتعا  نوکت  نأ  امإ  هتدحو  ههج  نکل  دـحاو  یـش ء  لوألا  رابتعالاب 
داحآلا یه  هیلعلا  ریثأتلا و  ههج  نوکی  نأ  اهدحأ  تالامتحا  هثالث  رثألل  هلع  عومجملا  نوک  یفف  يرصنعلا  بکرملل  هیعونلا  روصلاک 

رثأ عومجملل  نوکی  الف  الإ  ءازجألا و  داحآلا و  رثأ  عومجم  عومجملا  رثأ  نوکی  رثأ و  اهنم  دـحاو  لکل  نوکی  نأ  دـب  ـالف  ءازجـألا  و 
هل و رثأ  يذلا ال  رابتعالا  ضحمب  الإ  عقاولا  یف  ققحت  هل  دئاز  رمأب  سیل  عامتجالا  فصو  داحآلا و  نیع  الإ  عومجملا  سیل  ذإ  الـصأ 

هفیعـض انهاه  هدـحولا  نأل  لوألا  يرجم  يرجی  هیف  مکحلاف  هیرابتعالا  هیعمجلا  هدـحولا  یه  ریثأتلا - ههج  نوکی  نأ  یناثلا  لامتحالا 
هدـحولا ثیح  نم  عوـمجملا  نود  داـحآلا  یه  هیرثؤـملا  یف  لـصألا  هدـمعلا و  هرثـکلا و  رثـأل  عباـت  فیعـض  رثأ  اـهلف  هرثـکلل  هعباـت 

عفد یف  تاقایرتلا  ریثأت  دـیدحلا و  بذـج  یف  سیطانغملا  ریثأتک  قبـس  ام  سکع  یلع  هیف  مکحلاف  ثلاثلا  لامتحالا  امأ  هیعامتجالا و 
نإ تاذلاب و  دحاو  دحاولا  هلع  نأ  تبثف  ءازجأ  وذ  وه  امب  دحاو ال  وه  امب  ادـحاو  ائیـش  وه  هقیقحلا  یف  رثؤملا  ناک  ذـئنیحف  مومـسلا 

امأ يرخأ و  ههج  نم  اریثک  ناک 
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یلع ردـقی  ـال  هعاـمجلا  کـلت  ضعب  نأ  عم  رحبلا  یف  هطنحلا  نم  هوـلمملا  هنیفـسلا  بوـسر  وأ  ـالیقث  ارجح  هعاـمج  کـیرحت  لاـثم 
یف ول  کیرحتلا و  کلذ  یف  افیعض  ارثأ  ءازجألا  داحآلا و  نم  دحاو  لکل  نأ  هیف  قحلاف  اهبوسر  یف  رثأ  اهل  هدحاولا  هبحلل  هکیرحت و 
نم هقحالتملا  تاریثأـتلا  رخـآلا و  قحـاللا  نیب  هنیب و  ناـمزلا  لـلختب  هرثأ  لوزی  نکل  هداـملا  هلاـحإب  دادعتـسالا  لیـصحت  دادـعإلا و 
اهنم لک  یلع  ریثأتلا  داضم  دورول  عومجملا  رثأ  اهنم و ال  لک  رثأ  رهظی  ـالف  اـهنیب - ناـمزلا  یخارتب  لحمـضی  ریثأـتلا  یف  تاـقرفتملا 
نأب اهب  هکرحتملا  اهنع  هلعفنملا  هداملا  یف  ایقاب  سوسحم  ریغ  وأ  اسوسحم  ناک  ءاوس  هلعف  اهنم و  لک  ریثأت  نوک  دـحأ  ضرف  ول  یتح 
نم لک  رثأ  لوزی  دـق  نکل  قرف  ریغ  نم  عامتجالا  دـنع  هبترتک  قارتفالا  دـنع  رثألا  بترت  مزلی  ناـمزلا  یخارتب  رثـألا  کـلذ  وحمی  ـال 
امک اریـصق  وأ  ناک  الیوط  نامزلا  کلذ  نم  رثکأ  هؤاقب  نکمی  نیعم ال  نامز  هل  ینامـسج  لعف  لـک  نإـف  رخـآلا  قوحل  دـنع  داـحآلا 

قحالت و  تاکیرحتلا - رثأ  ءاقب  الیقث  ارجح  لاجرلا  کیرحت  لاثم  یف  ضرف  ولف  هظحلب  دیدحلا  نیخست  یف  هفیعـضلا  رانلا  رثأ  وحمی 
دنع هایإ  ریخألا  لجرلا  کیرحت  دـنع  الـصاح  نیعملا  روکذـملا  ریثأتلا  ناـک  ناـمزلا  یف  مهقارتفا  عم  هبحاـص  ریثأـت  مهنم  لـک  ریثأـت 

امیظع ارجح  هدحاولا  هسفن  هوقب  كرح  هنأک  ادحاو  الجر  کلذ  دنع  يریف  یخارتلا  یلع  ول  و  داحآلا - نم  روکذـملا  غلبملا  لوصح 
ههج لوصح  لجأل  هیلإ  اجاتحم  سیل  دحاولا  نامزلا  یف  عامتجالا  نأ  تبثف  صاخـشألا  کلت  يوق  عومجمب  كرحت  دـق  هنأ  لاحلا  و 

ءاضقناب دـحاو  لک  رثأ  وحمی  رخآلا و ال  ضعبلا  لوصح  دـنع  اهـضعب  لوزی  الئل  داحآلا  راثآ  ظافحنا  لـجأل  لـب  هیراـبتعالا  هیعمجلا 
هینامسجلا يوقلا  نوک  هلأسمک  عضاوملا  نم  ریثک  یف  کعفنتل  هانحضوأ - هانررق و  ام  هقیقح  ملعتل  ماقملا  اذه  یف  لمأتف  هریثأت  نامز 

ماهلإلا همصعلا و  یلو  هللا  کلذ و  ریغ  لاعفنالا و  لعفلا و  یهانتم 
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اهناکمإ یلع  هیقاب  نیطرشلا  نع  رظنلا  عطق  دنع  عنتمی و  اهمدع  طرشب  اهدوجو و  بجی  هلماکلا  اهتلع  روضح  طرشب  نکمملا  هیهام  ( 12  ) لصف
یلصألا

هیقاب نیطرشلا  نع  رظنلا  عطق  دنع  عنتمی و  اهمدع  طرشب  اهدوجو و  بجی  هلماکلا  اهتلع  روضح  طرشب  نکمملا   (1) هیهام ( 12  ) لصف
یلصألا اهناکمإ  یلع 

قلعت طرش  نم  مدعلا و ال  هنراقم  هلعلل  بجی  اذه و ال  تاهجلا  نم  هریغل  سیل  طئارشلاب و  هیلع  هیمیـسق  قدص  نکمملا  صاوخ  نمف 
نود نم  هتیوه  سفن  یلإ  هدنتسملا  همزاول  نم  مدعلاب  هدوجو  اقوبسم  ثداحلا  نوک  مدعلا و  دعب  هدوجو - نوکی  نأ  لعافلاب  یشلا ء 
یلإ دنتـسم  قباسلا  مدعلاف  مدعلا  دـعب  اهنوک  یه  تاذـلا و  یلع  هلومحم  هفـص  قحال و  دوجو  قباس و  مدـع  كانهف  هیف  لعافلا  عنص 

قوحلاللا و  قوحللا - هنکمملا  فاصوألا  نم  سیل  مدـعلا  دـعب  تاذـلا  نوک  هلعلا و  هضاـفإ  نم  وه  اـمنإ  دـعبلا  دوجولا  هلعلا و  مدـع 
هلعب فوصوملا  قحلت  یتلا  هیزاوجلا  تافـصلا  نم  اهانـضرف  اذإ  سیل  تاذلا أ  ریغ  هلع  یلإ  رقتفی  یتح  تاذلا  کلت  یه  امب  تاذـلاب 

قلعتلل هیعدتـسم  هیناـکمإ  هیوه  یه  ثودـحلا أ  هفـص  قوحل  نع  رظنلا  عطق  عم  تاذـلا  سفنف  تاذـلا  هلع  ریغ  وأ  تاذـلا  ریغ  يرخأ 
مدـعل دوجولا  یلزأ  لب  ثودـحلاب  هطولخم  ریغ  تققحتف  لعافلا - نع  هرداص  ثودـحلا  اـهفنتکی  نأ  نود  نم  اهتاذـب  نوکیف  هلعلاـب 

هجراخ اهتیوه  سفن  بسحب  یه  مأ  اضقانتم  نوکی  يرخأ  هلعب  اهب  ثودحلا  قوحل  ضرف  ذئنیحف   (2) هطساولا

هنراقم بوجو  مدع  اهیناث  نیطرـشلاب و  هیلع  هیمیـسق  قدص  نکمملا  صاوخ  نم  هنأ  اهدـحأ  هعبرأ  بلاطم  لصفلا  اذـه  یف  رکذ  - 1
یتاذ ال وهف  هدوجوملا  هیهام  مزاول  نم  مدـعلا  دـعب  ثداحلا  دوجو  نوک  يأ  ثودـحلا  نأ  اهثلاث  هیلعلا و  یف  لولعملل  ینامزلا  مدـعلا 

نأل اضیأ  هیلإ  اجوحم  سیل  ثداحلل  هموزلل  لعاجلا  نم  تسیل  صئاقنلاف  للعی  الف  یه  ثیح  نم  هیهاملا  مزال  ناکمإلا  نأ  امک  للعی 
هر س  سیلف ، سیل  تاذلاب و  اجاتحم  هسفن  یف  نوکی  نأ  دب  جوحملا ال 

هر ن  ینامزلا ، ثودحلا  بجوت  اهدادعتساب  هداملا  هطاسوف  اهدادعتساب  هداملا  هطاسو  يأ  - 2
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وأ هتاذـب  دوجولا  بجاو  ثداحلا  نوکیف  ثودـحلا - هفـصب  اهفاصتا  ثیح  نم  اهناکمإ  امنإ  نیمـسقلا و  دـحأ  یلإ  ناکمإلا  دـح  نع 
روذحملا دوعیف  هلعب  هلباقم  ثودح  اهقحلی  مث  مدعلا  وأ  دوجولا  يدمرـس  هتاذـب  هنوک  اضیأ  مزلی  دـساف و  وه  هتاذـب و  دوجولا  عنتمم 

عنتما دـقف  مدـعلا  دـعب  نئاـکلا  اذـه  هنیعب  وه  نکی  مل  یلزأ  دوجو  ثداـحلل  ضرف  ول  هنأ  نیبـلا  نم  مث  شحفأ   (1) هجو یلع  قباسلا 
دوجولا سفن  یف  الإ  لعافلل  ریثأت  الف  رثؤم  ریثأت  نود  نم  هسفنب  هل  فصولا  اذـهف  مدـعلا  دـعب  نوکی  نأ  الإ  دوجولا  اذـه  یلإ  رظنلاب 

لوصح دـنع  ثودـحلا  ینعأ  هیفیکلا  هذـه  لوصح  نکل  ثداحلل  لوصحلا  بجاو  نکی  مل  نإ  دوجولاف و  اـعطقنم  وأ  ناـک  ارمتـسم 
هفـصب هفاصتا  نوکی  هب  فصتا  یتم  هنأ  الإ  انکمم  تافـصلا  ضعبب  یـشلا ء  فاصتا  نوکی - نأ  یف  داعبتـسا  ـال  بجاو و  هل  دوجولا 
هدوجو نوک  نوکی  ـال  نأ  نوکی و  نأ   (2) نکمی همدـع  وأ  هدوجو  نوک  نم  مزلی  هل و ال  هلع  بجاولا ال  ابجاو و  کلذ  دـنع  يرخأ 

نإ مدعلا و  دعب  هدوجو  نوکل  ببـس  الف  ببـس  یلإ  بسنی  یتح  نوکی  نأ ال  نوکی و  نأ  نکمی  دوجولا  دـعب  همدـع  وأ  مدـعلا  دـعب 
.مدعلا دعب  ناک  يذلا  هدوجول  ببس  ناک 

دقف دجو  ثدـح و  اذإف  ثودـحلا  یه  لعافلا  یلإ  هراقتفا  هلع  نأ  ینعمب  هثودـحل  هلعلا  یلإ  جاتحی  امنإ  یـشلا ء  نأ  موق  نظ  امبر  و 
دوجولا کلذ  نوک  قحاللا و  دوجولا  قباسلا و  مدعلاب  ثودحلا  انللح  اذإ  انأل  لطاب   (3) اضیأ اذه  هلعلا و  نع  ینغتسا 

یتاذلا بوجولا  نیب  عمجلا  اذه و  نیهجو  نم  انه  هیلزألا و  ثودحلا و  دـحاو  هجو  نم  نییفانتملا  نیب  عمج  ققحت  قباسلا  یف  ذإ  - 1
هر س  ثودحلا ، یتاذلا و  عانتمالا  وأ 

بوجولا بوجولا و  اذـه  نیب  قرف  هنکل  و  تاذـلاب - ضرعلاب ال  هلوعجم  تاذـلاب  هلوعجملا  تاوذـلا  مزاول  نوکب  لیق  اـنه  نم  و  - 2
هر ن  هلحم ، یف  ررق  امک  ناکمإلا  میسق  وه  يذلا  یتاذلا 

هر س  لطاب ، راقتفالل  هتیلع  کلذک  لطاب  ثداحلل  هتیتاذ  مدع  ثودحلا و  هیللعم  نأ  امک  يأ  - 3
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الإ یـش ء  ماسقألا  نم  قبی  مل  اهل  ریاغم  عبار  رمأ  مأ  هثالثلا  رومـألا  دـحأ  یه  لـعافلا أ  یلإ  راـقتفالا  هلع  نع  انـصحفت  مدـعلا و  دـعب 
یلإ جایتحالاب  قوبـسملا  داجیإلا  یلإ  رقتفم  هنألف  دوجولا  اـمأ  هیلعلل و  حلـصی  ـال  ضحم  یفن  هنـألف  قباـسلا  مدـعلا  اـمأ  عبارلا  مسقلا 

هراقتفالف ثودـحلا  امأ  بتارمب و  هسفن  یلع  یـشلا ء  مدـقت  مزل  دوجولا  یه  هلعلا  انلعج  ولف  هیلإ  هجاحلا  هلع  یلع  فقوتملا  دـجوملا 
یلع مدـقتی  هجاحلا  هلع  ثودـحلا  ناک  ولف  بتارمب  راقتفالا  هلع  یلإ  دوجولا  راقتفا  تملع  دـق  هل و  هفـص  هیفیک و  هنـأل  دوجولا  یلإ 

موقلا هقیرط   (2) بسانی ام   (1) اذه ترکذ  ام  یلع  هدئاز  راقتفالا  هلعف  بتارمب  هسفن 

عبطلاب هیعم  امهنیب  نیئیشل  هلع  نوکی  الصأ ال  هیف  بیکرت  يذلا ال  طیسبلا  نأ  یف  ( 13  ) لصف

هراشا

یلإ اهلیلحت  لقعلل  نکمی  ثیحب ال  یشلا ء  کلذ  هلع  ضحم  هتاذ  تناک  یـشل ء  هلع  هطیـسبلا  هقیقحلا  بسحب  هتاذ  ناک  اذإ  طیـسبلا 
لب اطیسب  اءدبم  نوکی  الف  کلذ  ریغ  وأ  تقو  وأ  هیاغ  وأ  طرش  وأ  هدئاز  هفصب  لب  یه  ثیح  نم  اهـسفنب  اهتیلع ال  نوکتل  هلع  تاذ و 

نوکی نیئیـش  یلإ  مسقنی  سیل  هریغل و  اءدـبم  هنوک  اـهنیعب  یه  هتاذ  رهوجتی  اـهب  یتلا  هتقیقح  نأ  طیـسبلا  إدـبملا  نم  دارملاـف  اـبکرم 
هفص وه  رخآلاب و  بتکن  قطنلا و  وه  امهدحأب و  رهوجتن  نیئیـش  انل  نأ  امک  هنع  رخآ  یـش ء  لوصح  رخآلاب  هتاذ و  رهوجت  امهدحأب 

نأ کش  دحاو و ال  نم  رثکأ  هنع  ردص  کلذک و  ناک  اذإف  هباتکلا 

حیرـصلا قحلا  هجوب و  قح  وه  تایهاملا و  ناکمإ  ینعی  ناکمإلا  یه  راقتفالا  هلع  نوک  نع  هرابع  یه  یتلا  مهتقیرط  بسانی  يأ  - 1
هر ن  راقتفالا ، هب  ام  وهف  راقتفالا  هیف  ام  هنأل  دوجولا  یه  هلعلا  یلإ  راقتفالا  هلع  نأ  وه 

ناکمإلا هیلع  هرـس  سدـق  هتقیرط  و  راـقتفالل - هرورـضلا  بلـس  ینعمب  ناـکمإلا  هیلع  وه  هرکذ و  يوط  اـم  امهدـحأ  نیهجو  نم  - 2
یناثلا قشلا  رایتخا  هرس  سدق  هتقیرط  یلع  نکمی  هنأ  امهیناث  توبثلا و  یف  تابثإلا ال  یف  هطساو  هنوک  نکمی  هرورضلا  بلـس  ینعمب 

قلعتلا و راقتفالا و  نیع  يردـصملا  یقیقحلا ال  دوجولا  انلق  .داجیإلا  یلإ  رقتفم  دوجولا  هلوق  هیهاـملا  هجاـح  هلع  دوجولا  نوکی  نأـب 
وه یشلا ء و  دجوی  یقیقحلاب  لب  یش ء  هب  دجوی  یلوقملا ال  یبسنلا  وأ  يردصملا  داجیإلا  موهفمف  هللعم - ریغ  هل  هیتاذ  هذه  طبرلا و 

افاضم ناک  اذإ  امک  یلاـعت  قحلاـب  اـقلعتم  تاـیهاملا  نع  هفاـضإلا  طـقاس  ظـحول  اذإ  نکل  مدـعلا و  درطی  هب  يذـلا  یقیقحلا  دوجولا 
اهداجیإ داجیإلاب ال  لصاحلا  اهدوجو  هنم  دـحاو  لـک  ناـک  هنم  دـحاوب  اـهنم  هدـحاو  لـک  ادوجوم  تاـیهاملا  یلإ  هیروهظلا  هبتارمب 

هر س  فرعت ، فطلتف 
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کنع عد  اذـه و  مهفاف  ضورفملا  فـالخ  وه  و  نیفلتخم - نیینعم  نم  هتاذ  موقتف  اذـک  ریغ   (1) ردصم ینعم  ریغ  اذک  ردـصم  ینعم 
- نیئیـش دعب  الإ  ققحتی  يذـلا ال  یفاضإلا  رمألا  هلاثمأ  رودـصلا و  ظفل  نم  مهفت  نأ  كایإ  و  هدـئاف - ریثک  اهیف  سیل  یتلا  تابانطإلا 

اهنع ردـصی  اهبـسحب  هیـصوصخ  هلعلل  نوکت  نأ  دـب  هنإف ال  لولعملا  اهنع  ردـصی  ثیحب  هلعلا  نوک  لب  اـهیف  سیل  مـالکلا  نأ  روهظل 
و هیردصملاب - هرم  رودـصلاب و  هرات  اهنع  ربعی  یتلا  یه  هقیقحلا و  یف  ردـصملا  یه  هیـصوصخلا  کلت  هریغ و  نود  نیعملا  لولعملا 

موهفملا اهب  داری  اضیأ ال  هیـصوصخلا  نإ  یتح  مارملا - وه  امع  مالکلا  قیـضل  کلذ  لولعملا و  اـهنع  بجی  ثیحب  هلعلا  نوکب  اروط 
مدـقتملا لولعملا  یلع  امدـقتم  ادوجوم و  هنوک  یف  کش  صوصخملا و ال  لولعملاب  قلعت  طابترا و  هل  صوصخم  رمأ  لـب  یفاـضإلا 

امب هلعلا  ضرف  اذإف   (2) اهیلع ادئاز  نوکی  دق  اهتاذل و  هلع  هلعلا  تناک  اذإ  هلعلا  سفن  نوکی  دـق  کلذ  امهل و  هضراعلا  هفاضإلا  یلع 
اهـضعب سیل  دـحاو  قوف  هلولعم  ناک  ام  لـک  ضیقنلا  سکعب  اـیقیقح و   (3) اطیـسب اضیأ  هلولعم  نوکی  اـیقیقح و  اطیـسب  هلع  هب  یه 

هدوجو یف  وأ  هتیهام  یف  امإ  هقیقحلا  مسقنم  وهف  ضعب  طسوتب 

هر ن  یفانتلا ، رهظی  انه  نم  اذکب و  سیل  یش ء  ردصم  يأ  - 1
هدوربلل و هدربملا  هوقلا  وه  ءاملا  یف  اهلدـب  ذإ  ءاملا  یف  تسیل  هیـصوصخ  اهنإف  هنوخـسلل  رانلا  هیلع  یف  هیرانلا  هیعونلا  هروصلاـک  - 2
وأ هنخـسملا  هوقلا  ضرف  اذإ  نامـسج و  امه  امب  ءاملا  اذـک  هیمـسج و  هروص  یلویه و  رانلا  تاذ  نأل  ءاملا  رانلا و  یلع  نادـئاز  اـمه 

هر س  ذئنیح ، اهتاذ  نیع  هیصوصخلا  تناک  همسجملا  یلویهلاب  هتاذب ال  همئاق  هدربملا 
هر ن  هطاسبلا ، یف  هلعلا  قواسی  نأ  نکمی  ایقیقح ال  اطیسب  هنوک  عم  - 3
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: هلازإ کش و 

طوطخلا عیمج  هیاهن  یه  هطقن و  زکرملا  نإ  ءاکذلا  لضفلاب و  نیفورعملا  ضعب  لوق  روکذملا  ناهربلا  هب  ضروع  ام  فخـسأ  نم  و 
نم هبکرم  هطقنلا  نوکت  نأ  هریثکلا  طوطخلا  کلتل  هیاهن  هطقنلا  کلت  نوک  موهفم  ریاغت  نم  مزلی  مل  طـیحملا و  یلإ  اـهنع  هجراـخلا 
اذإ هلمجلا  کلتل  هونثألا  تلصح  يرخأ  هدحو  عم  تذخأ  اذإ  هنیعملا  هدحولا   (1) هلوق نهولا  هفاخسلا و  یف  هیلی  هیهانتم و  ریغ  رومأ 

نینثا اعیمج  امهیف  هذوخأملا  هدحولا  ریـصت  نأ  نیعومجملا  ریاغت  نم  مزلیف  يرخألا  هلمجلل  هونثألا  تلـصح  يرخأ  هدحو  عم  تذخأ 
.هسفن وأ  هتابثإ  نع  الضف  هانعم  روصت  هل  نکمأ  اءدبم و ال  یقیقحلا  طیسبلا  نوک  مهف  هل   (2) رسیتی مل  لئاقلا - اذه  ناک  و 

نیرمأل ك ا و ب اردـصم  یقیقحلا  دـحاولا  ناک  ول  بلطملا - اذـه  یلع  ناهربلا  هنع  بلط  امل  راـینمهب  یلإ  سیئرلا  خیـشلا  بتک  و 
رودص ال ا رودص ا ال  رودص ا ال  ضیقن  يزارلا  مامإلا  لاق  نیـضیقنلا  عامتجا  مزلیف  سیل ا  نأل ب  سیل ا  ام  اردـصم ل ا و  ناک  الثم 
هکرحب و سیل  ام  هکرحلا و  لبق  دق  مسجلا  نوکیف  هکرحب  سیل  داوسلا  داوسلا و  هکرحلا و  لبق  اذإ  مسجلا  نأ  امک  رودـص ب  ینعأ 

رمخلا یف  نإ  انلوق  سیل  هلوقب و  ءافشلا  سایروغیطاق  یف  اذه  یلع  صن  دق  خیشلا  هولاق و  امیف  کلذکف  کلذ  نم  ضقانتلا  مزلی  ال 

هبسنلاب هیئزجلاب  هفاضم  ریصت  رخآ  یش ء  همیمضب  یش ء و  هیئزجب  هفوصوم  ریصت  یش ء  همیمضب  هدحاولا  هقیقحلا  نأ  هیف  رـسلا  و  - 1
ن مامضنالا ، دعب  هفاضإلا  ضورع  درجمب  فالتخالا  ناک  ول  کلذک  ناک  امنإ  لیبقلا و  اذه  نم  سیل  هیف  نحن  ام  رخآ و  یش ء  یلإ 

هر
ذإ هونثألا  اهعم و  ذوخأملا  و  هذوخأملا - هدـحولا  هدـحول  اهیف  نیددـعتم  رداص  ردـصم و ال  الف  هدـحولا  خنـس  یلإ  انرظن  اذإ  انأل  - 2

اهنیعت یلإ  انرظن  نإ  یـشلا ء و  رثکی  یظاحللا ال  روهظلا  یف  ررکتلا  روهظلا و  ظاـحللا و  یف  طرـشب  ـال  هدـحولا  رارکت  ـالإ  اـنه  سیل 
هیاهنلا نأل  هیاهن  هطقنلا  نوک  یف  مالکلا  اذک  نیتونثألا و  مسر  یف  اهل  ناتهج  عوضوملاب  هنیعملا  هدحولا  عم  ناتذوخأملا  ناتدحولاف 

هریثک راطقأ  فاصنأل  اهتاذاحم  رابتعابف  هریثک  تاهج  اهلف  لقعلا  رابتعاب  اهدوجو  ظحول  نإ  مدع و  وه  امب  مدعلا  یف  زیم  هیمدـع و ال 
هر س  هریثکلا ، تایاهنلل  همسار 
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.ناعمتجی یناثلا  یف  ناعمتجی و  نالوقلا ال  لوألا  یف  نإف  هحئار  سیل  ام  هیف  هحئار و  هیف  انلوق  وه  هحئار  هیف  سیل  هحئار و 

هسایکلا و نوعدی  نیذلا  یلع  هبتـشا  فیک  يردأ  الف  لوقعلا - ءافعـض  یلع  یفخی  نأ  نم  رهظأ  طوقـسلا  یف  مالکلا  اذه  لثم  لاق و 
- فرـشألا بولطملا  یلإ  ءاـج  اـمل  مث  طـلغلا  نع  هنهذـل  همـصاع  هلآ  هل  نوکیل  هملعت  قـطنملا و  میلعت  یف  هرمع  ینفی  نمم  بجعلا 

.نایبصلا هنم  کحضی  يذلا  طلغلا  یف  عقو  یتح  هلآلا  کلت  لامعتسا  نع  ضرعأ 

نإ یـشل ء و  اءدبم  هنوک  یقیقحلا و  دحاولا  ینعم  روصت  ام  ردقلا  لیلجلا  اذـه  نأ  یلع  هحـضاو  هلالد  لدـی  اضیأ  هرکذ  ام  نإ  لوقأ 
یلع قطنمتی  لجرلا  اذـه  نإ  هعـضاو  وه  سیلاطاطـسرأ و  ءامکحلا  هودـق  عم  قطنملاـب  ملکتی  هنأ  یعدا  نمیف  خیـشلا  لاـق  اـمک  هلثم 
انررق دق  انإف  ههافس  اقمح و  الالـض و  ایغ و  هنم  کلذ  سیل  هفـسالفلا أ  لضاف  سیئرلا  خیـشلا  لثم  یلع  قطنمتی  اضیأ  وهف  نیءاشملا 

اردصم یقیقحلا  طیسبلا  ناک  اذإف  یه  الإ  تسیل  یه  ثیح  نم  هیهاملا  هطیـسبلا و  هلعلا  هیهام  سفن  روکذملا  ینعملاب  هیردصملا  نأ 
وه اذـه  هتاذ و  ریغ  هـتاذ  نوـکتف  هـتاذ  سفن  یه  یتـلا  هتیردـصم ل ا  ریغ  سیل ا  اـمل  هتیردـصم  تناـک  ـالثم  سیل ا  اـمل  ـالثم و  ل ا 

.ضقانتلا

دقف رودـصب ال ا  فصتا  امف  رودـص ا  وهف ال  رودـص ا  سیل  رودـص ال ا  نأ  خیـشلا  مالک  میمتت  یف  یناودـلا  همالعلا  هرکذ  ام  اـمأ  و 
ضقانت ریغ  نم  هرودص  الب  يرخأ  هیثیح  نم  رودصب ا و  هیثیح  نم  افـصتم  نوکی  نأ  زاج  ناتیثیح  هل  ناک  اذإف  رودـص ا - الب  فصتا 

رخآب هفاصتا  وه ال  رمأب  یـشلا ء  فاصتا  نأ  هلیـصفت  ضقانتلا و  موزلل  امهب  فصتی  نأ  حصی  مل  هدـحاو  هیثیح  الإ  هل  نکی  مل  اذإ  امأ 
.هدحاو هیثیح  نم  امهعامتجا  زوجی  الف  هریغب  فصتی  یشلا ء ال  کلذب  فاصتالا  ثیح  نم  وهف 

صقانتلا و طورش  هدحاو و  ههج  نم  وأ  نیتهج  نم  ناک  ءاوس  لیحتسم  هدحاو  تاذ  یف  نیـضیقنلا  عامتجا  نألف  الوأ  امأ  ثحب  هیف  و 
هروهشم  (1) هتادحو

لحم یف  عاـمتجالا  عاـنتما  لـباقتلا  وه  يذـلا  مسقملا  یف  اوربتعا  ثیح  تاـموقملا  ناـکرألا و  نم  ههجلا  داـحتا  اولعج  لـب  لوقأ  - 1
عم قحلا  اضقانت و  سیل  ندـبلا  ههج  نم  املاع  سیل  سفنلا و  ههج  نم  اـملاع  دـیز  نوک  هدـحاو و  ههج  نم  دـحاو  ناـمز  یف  دـحاو 

- هیمسج هبترم  نم  ملعلا  بلس  درجمبف  اهبتارم  اهدارفأ و  عیمج  بلسب  اهبلس  ام و  درف  ققحتب  هعیبطلا  ققحت  نأل  هرس  سدق  فنصملا 
ناکمإلا نإ  هرـس  سدق  لاق  ام  لثم  اذه  عقاولا و  یف  املاع  هنوک  عم  ملاعب  سیل  هنإ  لاقی  نأ  حـصی  هتیهام ال  نم  هبلـس  وأ  ملاعلا  دـیز 

عم هبترملا  یف  هرورـضلا  بلـس  هرورـضلا و  بلـس  ناکمإلا  ذإ  عقاولا  یف  هل  هنوک  بجوی  ـال  رمـألا  سفن  نم  هبترم  یف  یلکلا  لـقعلل 
هنأ هیلع  قدـصی  ادـیز ال  نأ  امک  عقاولا  یف  ناکمإلا  قدـص  یف  یفکی  قحلا ال  بوجوب  هبوجو  لـقعلل و  عقاولا  یف  هرورـضلا  توبث 
امأ و  دیز - یف  ههجلا  ددعت  عم  ضقانت  املاع  دیز  سیل  ملاع و  دیزف  هراد  یف  هتکرح  عم  الثم  قوسلا  یف  هتکرح  مدـع  درجمب  نکاس 

هر س  عوضوملا ، وأ  لومحملا  ددعت  ههج  نم  هیف  ضقانتلا  مدعف  ندبلا  ههج  نم  املاع  سیل  سفنلا و  ههج  نم  ملاع  دیز  انلوق 
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.ایقیقح ادحاو  عوضوملا  نوک  ضقانتلا  یف  دحأ   (1) طرتشی مل  و 

(3) مزلی رخآب و ال  هفاصتا  هیلع  قدـصی  نأ ال  رمألا  هیاغ  رخآب - هفاصتال  هنیعب  وه  رمأب  یـشلا ء  فاصتا  نأ  ملـسن  انألف  ایناث   (2) امأ و 
.رخآب هفاصتا  هیلع ال  قدصی  نأ  هنم 

لیلدلا هصالخ  نایرجل  هدحاو  ههج  نم  دحاو  عوضوم  یف  هیئیشلا  دوجولاک و  نیفلاختم  نیموهفم  لک  عامتجاب  هضاقتنالف  اثلاث  امأ  و 
.دحأ هب  لقی  مل  اضقانت و  امهب  فاصتالا  نوک  مزلیف  هیف 

یتلا تاموهفملا  نم  طباورلا  هیردصملا و  یناعملا  ضئاقن  نألف   (4) اعبار امأ  و 

ضرعلاب ال ضرعلا  هیلع  قدـصی  هیف  هنیابت  دوجولا و  یف  هل  ضرعت  یتلا  ضارعـألا  لـحم  وه  يذـلا  عوضوملا  نأ  وه  هیف  رـسلا  و  - 1
سیل ام  داوسلا و  قدـصل  ححـصملا  وه  هقیقحلاب  فوصوملا  ددـعتف  ضرعلا - سفن  وه  امنإ  هقیقحلاب  فوصوملا  نأ  ینعمب  تاذـلاب 

هر ن  ضرغلا ، دجت  یکل  ربدتلا  نسحأف  ضرعلاب  اقدص  هدحاو  تاذ  یلع  یلع  نود  یف  لمحب  داوسب 
هر س  یه ، الإ  تسیل  یه  ثیح  نم  هیهاملا  نأ  تاققحملا  نم  یفنلا و  نیع  تابثإلا  ناکل  الإ  و  - 2

هر س  یضرعلا ، قدصلا  داری  نأ  الإ  مهللا  ایتاذ  اقدص  يأ  - 3
داوسلا و نأل  اقاقتـشا  يأ  یف  لمح  بسحب  نیـضیقن  ناـنوکی  ـال  هاـطاوم و  يأ  یلع  لـمحب  نیـضیقن  نائیـشلا  نوکی  اـمبر  ینعی  - 4

هکرحلا سونبآلا و  یف  ناعمتجی  هکرحلا  داوسلا و  نإف  ثلاث  یف  امهعامتجا  بسحب  نیـضیقن  اـسیل  یلع و  لـمحب  ناـضیقن  داوسـاللا 
هر س  طبارلا ، نوکلا  بسحب  نیلباقتم  اسیل  یسفنلا و  نوکلا  بسحب  نالباقتم  هکرحلا  داوسلاف و  داوساللا  هقودصم 
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اهنع ال هرودص  عفر  هلعلا  نم  یشلا ء  رودص  ضیقنف  لمحلا  اذه  بسحب  ربتعی  امنإ  هاطاوم  اقاقتـشا ال  تاوذلا  یلع  لمحلا  اهنأش  نم 
- اضیقن دوجواللا  رودصاللا و  نم  لک  ناک  نإ  هدوجو و  همدع ال ال   (1) ادوجوم هنوک  يأ  یشلا ء  دوجو  ضیقن  نأ  امک  هرودص  ال 

لمحلا بسحب  نیضیقنب  اسیل  امهنأل  هجولا  اذه  یلع  امهب  عوضوملا  فاصتا  یف  ریـض  نکل ال  یلع  لمحب  دوجولا  وأ  رودصلا  سفنل 
ینعملا هنم  دارملا  سیل  هنأ  نم  رودـصلا  انققح  هجحلا و  هب  اـنررح  اـم  یلع  دراو  ریغ  ثحبلا  اذـه  نأ  کـیلع  هبتـشی  ـال  روکذـملا و 

دیعنـس ققدملا و  یکزلا  قذحملا و  ریـصبلا  یلع  یفخی  امک ال  هطیـسبلا  هلعلا  یف  تاذلا  سفن  نع  هرابع  وه  لب  یفاضإلا  يردصملا 
حیقنت قیقحت و  هدایزب  تایبوبرلا  یف  ماقملا  اذه  یلإ 

هریثک للع  یلإ  دنتسی  له  دحاولا  لولعملا  نأ  یف  ( 14  ) لصف

هراشا

هریثک  (2) للع یلإ  دنتسی  له  دحاولا  لولعملا  نأ  یف  ( 14  ) لصف

طبارلا ال ال نوکلا  کلذ  مدع  یش ء  یف  نوکلا  يأ  طبارلا  نوکلا  ضیقن  يأ  یشلا ء  یلإ  نوکلا ال  یلإ  عجار  همدع  یف  ریمـضلا  - 1
ققحملا لوق  عنم  لصاحلا  طبارلا و  ضیقن  امهنم  طبارلا  یـسفنلا و  ضیقن  مدعلا  وأ  دوجولا  نم  یـسفنلاف  هسفن  یف  همدع  يأ  هدوجو 

ناک نإ  رودصاللاب و  هفاصتا  هب ال  هفاصتا  مدع  رودصلاب  یـشلا ء  فاصتا  ضیقن  نأب  رودص  الب  فصتا  دقف  رودـصب ال  فصتا  امف 
نیتیثیحلا یفن  وه  و  ققحملا - مالک  نم  باوجلا  جرخی  نکل  امهب  عوضوملا  فاصتاب  سأب  ـالف  هاـطاوم  رودـصلا  ضیقن  رودـصاللا 

نونعم هتاذب  وه  يأ  کلذب  فاصتالا  نیع  وهف  یـشب ء  هیثیح  هیثیح و  هیف  سیل  يذلا  یقیقحلا  طیـسبلا  فصتا  ولف  هیبوجولا  هلعلا  یف 
نیفلاختملا عامتجا  نأ  تایبوبرلا  یف  یجیـس ء  هسفن و  ریغ  طیـسبلا  کلذ  ناک  كاذ  ریغ  فاـصتالا  اذـه  رخآ و  یـشب ء  فصتا  ولف 

خلإ دیعنس  هلوقب و  هلوق  حیحـصت  یلإ  راشأ  هلعل  یلع و  لمح  بسحب  نیلباقتملا  عامتجا  یلإ  عجری  طیـسبلا - یف  هکرحلا  داوسلاک و 
یناعملاب راـشأ  اـمک  اـمهوحن - فاـصتالا و  وأ  رودـصلا  موهفم  یف  وه  اـمنإ  هلاـثمأ  ققحملا و  مـالک  نأ  هداـقتعال  هل  ضرعتی  مل  وأ 

میمتت نأ  امک  هیـصوصخلا  هقیقح  رابتعاب  الإ  هدـعاقلا  میمتت  نکمی  ـال  هنأ  تملع  دـق  خـلإ و  کـیلع  هبتـشی  ـال  لاـق و  هیردـصملا و 
هر س  اضیأ ، هیلع  ینبم  ابقاعت  الدابت و ال  اعامتجا و ال  نیتلقتسم ال  نیتلع  یلإ  دحاولا - لولعملا  دانتسا  مدع  يأ  اهل  هیلاتلا  هدعاقلا 

فلتخی هبـسنلا  باستنالا و  طابترالا و  سفن  وهف  هلعلا  تاذ  یلإ  هسفنب  هتاذب و  طبترم  هنأ  ههج  نم  تاذـلاب  لولعملا  نأ  یفخی  ال  - 2
فرط نوک  عم  هبـسنلا  فـالتخا  مدـع  یلإ  هقیقحلاـب  عجری  هنیعب  ادـحاو  لولعملا  نوک  عم  هلعلا  فـالتخا  هبـسنلا و  فرط  فـالتخاب 

اذه هرس و  سدق  هدافأ  امک  هیف  ریض  الف  یعیبطلا  یلکلا  هیلکلا و  هیهاملا  وه  ضرعلاب و  لولعملا  امأ  يرت و  امک  وه  افلتخم و  هبـسنلا 
هر ن  تایرصنعلا ، یف  امک  دارفألا  ددعتب  هدوجو  ددعت  ههج  نم  وه  امنإ 
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یصخشلا دحاولا  امأ 

(1) امإ امهنأ  لکلا  یف  هلاحتسالا  هجو  ایبقاعت  وأ  ایئادتبا  الدابت  نیتلدابتم  وأ  نیتعمتجم  نیتلقتـسم  نیتلع  یلإ  هدانتـسا  لیحتـسملا  نمف 
هدوجو بجو  لـب  هرورـضلاب  يرخـألاب  هدوجو  عـنتمیف  لوـلعملا  دوـجو  یف  لخدـم  امهدـحأ  وأ  اـمهنم  لـک  هیـصوصخل  نوـکی  نأ 

كرتـشملا و ردـقلا  یه  هقیقحلاـب  هـلعلا  تناـکف  کـلذ  یف  لخدـم  نیتیــصوصخلا  نـم  یــشل ء  نوـکی  ـال  نأ  اـمإ  اـمهعومجمب و 
.مومعلاب ول  ادحاو و  ارمأ  نیریدقتلا  یلع   (2) هلعلا نوکیف  هاغلم  تایصوصخلا 

طئارشلا مئامضلا و  نود  هیلعافلا  هلعلا  اهنم  دارملاف  لولعملا - نم  هدحو  دشأ  الـصحت و  يوقأ  نوکی  نأ  بجی  هلعلا  نأ  نم  لیق  ام  و 
یه ثیح  نم  هروصلا  نأ  ءافـشلا  تایهلإ  یف  هروصلا  یلویهلا و  نیب  مزالتلا  ثحب  یف  ققح  ام  دـعب  سیئرلا  خیـشلا  نإف  تادـعملا  و 

ددـعلاب ادـحاو  سیل  هروصلا  هلعلا و  کلت  عومجم  لوقی  نأ  لئاقل  لاق  هنیعم  هروص  اهنإ  ثیح  نم  یلویهلا ال  هلعل  هکیرـش  اـم  هروص 
.ددعلاب هدحاو  اهنإف  هداملا  هعیبط  لثمل  ددعلاب و  دحاول  هلع  نوکی  ماعلا ال  ینعملاب  دحاولا  ماعلا و  ینعملاب  دحاو  لب 

دحاوب همومع  هدحو  ظفحتسملا  ماعلا  ینعملاب  دحاولا  نوکی  نأ  عنمن  انإ ال   (3) لوقنف

هذه ال نود  کلتل  امإ  کلت و  نود  هذهل  امإ  هیلخدملا  نأب  نییعتلا  دوصقملا  راصتخالل و  ابلط  هرابعلا  هیدأت  یف  ماهبإلا  وأ  مومعلا  - 1
ناـک نإ  هنأ  دوصقملاـف  لـقألاب  ءاـفتکالا  باـب  نم  هیئزجلا  وـحنب  ریثأـتلا  یف  رهاـظلا  لخدـملا  ظـفل  هنیعملا و  امهادـحإ  نم  يدـعتی 

هر س  امهعومجمب ، هدوجو  بجوف  هیئزجلا  وحنب  ناک  نإ  يرخألاب و  هدوجو  عنتمیف  لالقتسالا  وحنب  ریثأت  هنیعم  هیصوصخل 
هر س  عامتجالاب ، دحاو  عومجملا  نأل  امهعومجمب  هدوجو  بجو  امیف  یتح  - 2

ام هروصب  دارملا  لب  اضیأ  انه  فنـصملا  مالک  هرهاظ  لب  رهاظ  نم  يءارتی  اـم  دارملا  سیل  هزومرملا و  مهتاـملک  هلمج  نم  اـنهاه  - 3
هر ن  هیوناثلا ، تانیعتلا  بسحب  ماهبإلا  لوألا و  نیعتلاب  هنیعتملا  هیرهوجلا  هروصلا  وه 
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ابجوم یـشلا ء  کلذ  نوکیف  قرافملا  وه  ددعلاب و  دحاوب  ظفحتـسم  عونلاب  دحاولا  نإف  کلذک  كانه  ددعلاب و  دحاولل  هلع  ددـعلاب 
.یهتنا تناک  اهیأ  هنراقم  رومأ  دحأب  الإ  اهباجیإ  متی  هداملل و ال 

ریغلاب هقلعت  لیحتـسی  بجاولا  دوجولا و  بجاو  اهعم  لولعملا  ناک  ریثأتلاب  هلقتـسم  امهنم  دـحاو  وأ  امهنم  لک  ناـک  اذإ  رخآ  هجوب  و 
فلخ اذه  امهیلإ  راقتفالا  بجاو  هنأ  عم  امهیلإ  هراقتفا  عنتمیف  يرخألا  یلإ  هراقتفا  عنتمی  امهنم  هدحاو  لک  عم  وهف 

یعونلا دحاولا  امأ  و 

يرخأ بضغلاـب و  يرخأ  عاعـشلاب و  يرخأ  هکرحلاـب و  اـهتایئزج  يدـحإ  هعقاولا  هرارحلاـک  ددـعتملا  یلإ  هدانتـسا  زاوج  حیحـصلاف 
سانجألا عئابط  فیک و  موزلملل  لولعم  مزاللا  دحاو و  مزال  هریثک  ءایـشأل  نوکی  دق  هیف و  راج  ریغ  روکذملا  لیلدلا  و  رانلا - هاقالمب 
هفلتخملا تانکمملا  نیب   (1) ناکمإلا اذـک  تملع و  امک  مسقملا  لصفلاب  دوجولا - یف  موقتی  امنإ  سنجلا  لوصفلل و  هیجراخ  مزاول 

مکح فالتخالا  (2) و  فیک جاوزألا  بتارم  نم  امهریغ  اذـک  ددـعلا و  نم  ناعون  امه  هتـسلا و  هعبرألا و  نیب  هیجوزلا  و  تایهاملا -
یف كارتشا  نم  اهل  دـب  هفلتخملا ال  للعلا  نأ  نظ  اـم  هتاـضورعمب و  لـلعم  یـضرع  لـک  تاـفلتخملا و  نیب  یـضرع  كرتشم  دـحاو 

فصو

نیفرطلا يواـست  ینعمب  ناـکمإلا  وأ  هصاـخلا - تادوجولل  دوجولا  یف  رخأـتم  ریغ  مزـال  هنإـف  قلعتلا  رقفلا و  ینعمب  ناـکمإلا  يأ  - 1
، تایهاملل هیلولعملل  حلصی  ضحم ال  یفن  هنإف  نیترورضلا  بلـس  ینعمب  هتحبلا - هیفرظلا  وحنب  اهعم  دوجولا  رابتعاب  تایهاملل  مزاللا 

هر س 
هنأ امک  لعاجلا  نإف  لوعجم  ریغ  تاذلا  مزال  ینعمب  ناک  نإ  یتاذلا و  تافلتخملا و  یتاذ  فالتخالا  نأل  ملسم  ریغ  اذه  لاقی  ال  - 2

لعجلا ثحبم  رخاوأ  یف  اذه  قبـس  دـق  امهیتاذ و  سفنب  نافلتخم  امهنإف  نیفلتخم - امهلعج  ام  اداوس  داوسلا  اضایب و  ضایبلا  لعج  ام 
هرـس سدـق  فنـصملا  لاق  اذـل  موزلملا و  وه  لعاج  یلإ  جاتحی  هنأ ال  موزلملا ال  ریغ  لعاج  یلإ  جاـتحی  ـال  تاذـلا  مزـال  لوقن  اـنأل 

هیعونلا و فالتخالا  امنإ  دوجولا  هقیقح  یف  فالتخالا  نأ  نم  مارملا  فرعتل  ماقملا  حیضوت  مالکلا  اذه  نم  یـضرغ  و  هتاضورعمب -
هر س  تاذلاب ، تاعوضوملا ال  رثکتب  دوجولا  رثکتی  تایهاملا و  یف  تایهاملاب و  هیددعلا  لب  هیسنجلا 
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نکی مل  نإ  اهموزل  نإف  هکرتشملا  ههجلا  کلت  یلإ  مالکلا  لقنن  انإف  میقتـسم  ریغ  وهف  اـهیلإ  لولعملا  کـلذ  دانتـسا  ههج  نوکی  ماـع 
.هیکارتشالا تاهجلا  یف  لسلستلا  مزل  الإ  بولطملا و  وه  کلذف  هکرتشم  يرخأ  ههجل 

اهنع اینغ  ناک  هتیهامل  اهیلإ  رقتفی  مل  نإ  هلعلا و  کلت  ریغ  یلإ  هدانتسا  لاحتساف  هنیعم  هلع  یلإ  هیهامل  رقتفی  نأ  امإ  لولعملا  تلق  نإف 
.هل الولعم  نوکی  هتاذل ال  یش ء  نع  ینغلا  هتاذل و 

نـأل هلعلا  یلإ  دوعی  رمـأل  هنیعملا  هلعلا  یلإ  هدانتـسا  نکل  هنیعم  هلع  یلإ  ـال  اـم  هلع  یلإ  رقتفی  هتاذـل  هناـکمإ  ثیح  نم  لوـلعملا  تلق 
اهبناج نم  هلعلا  نییعت  لولعملا و  زیح  نم  قلطملا  راقتفا  لولعملا  کلذل  هیضتقم  یه  یه  امل  هلعلا   (1) تاذ

هلعافلا هلعلا  ماکحأ  یف  ( 15  ) لصف

اهلولعم عم  یهف  هیضتقم  هلع  لک  نأ  تملع  دق 

یلع مدـقتی  دـق  لعافلا  نإ  لیق  امف  ضرعلاب  اـم  تاذـلاب و  اـم  نیب  قرفلا  مدـع  وأ  تاـیثیحلا  لاـمهإ  نم  هابتـشالا  عقی  اـم  اریثک  نکل 
العاف لعافلا  نوکی  اهب  یتلا  ههجلا  ریغ  رخآ  رابتعاب  هتاذ  لب  لعاف  وه  امب  لعافلا  هنم  دارملا  سیلف  لولعملا 

ضرعلاب نوکی  دق  جالعلل و  بیبطلا  لثم  تاذلاب  نوکی  دق  اضیأ  لعافلا  و 

هلولعم نأل  امإ  بیبط و  هنإ  ثیح  نم  وه  تاذـلاب  جـلاعملا  نإف  جـلاعی  بتاکلا  لاقی  اـمک  هقیقح  لـعاف  وه  اـمب  بوحـصم  هنـأل  اـمإ 
هنأل اینومقسلا  یلإ  بوسنملا  دیربتلاک  ضرعلاب  لعافلا  کلذ  یلإ  بسن  یش ء  همزلی  رخآ  رمأ  تاذلاب 

هلعلا هیـصوصخف  هیلع  همدـقتم  یهف  هؤشنم  هیـصوصخلا  ذإ  مدـعلا  متک  یف  دـعب  لوـلعملا  هربـتعملا و  هیـصوصخلل  هلعلا  نیعت  يأ  - 1
یتلا هیهام  نع  رخأتم  وه  يذلا  هناکمإ  ظحول  اذإ  اهیعدتسی و  هلعلا  هبترم  یف  مدعلا  متک  یف  وه  يذلا  لولعملا  نأل  لولعملا  یـضتقت 

هر س  اهیلإ ، هجاحلا  طانم  هنوکل  ام  هلع  الإ  یعدتسی  هنیعملا ال  هیصوصخلا  نع  رخأتملا  تاذلاب  لوعجملا  اهدوجو  نع  هرخأتم  یه 
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لیزم نوک  هحـصلل و  العاف  بیبطلا  نوک  لیبقلا  اذـه  نم  هرارحلا و  ناصقن  هعبتی  ءارفـصلا و  غارفتـسا  تاذـلاب  هلعف  ضرعلاـب و  دربی 
یف مکحلا  اذک  فقـسلل و  یعیبطلا  لقثلا  رادحنالا  أدـبم  بیبطلا و  نم  لجأ  أدـبم  هحـصلا  یطعم  نإف  طئاحلا  طوقـسل  هلع  هماعدـلا 
اللع تسیل  هذه  نإف  ءایـشألا  هذه  هبـشی  ام  رئاس  تامدـقملا و  یف  رکفلا  ضرألا و  یف  رذـبلا  حرط  انیخـست و  اهرواجی  ام  رانلا  هلاحإ 

ءانبلا و دـعب  ءانبلا  بألا و  دـعب  یقبی  نبالا  اودـجو  ثیح  لولعملا  عم  هلعلا  نوک  بوجو  مدـع  یف  مهل  عقو  يذـلا  طلغلا  هقیقحلاـب و 
کلذ نوکسل  هلع  هنوکس  مث  ام  نبل  هکرحل  هلع  هتکرح  ءانبلا  نإف  تاذلاب  ام  ناکم  ضرعلاب  ام  ذخأ  نم  أشن  امنإ  رانلا  دعب  هنوخـسلا 

مث ام  لکـشل  هلع  عامتجالا  کلذ  هدام و  عامتجال  هلع  هکرحلا  کلت  ءاهتنا  نبللا و  کلذ  نوکـسل  هلع  هکرحلا  کـلت  ءاـهتنا  نبللا و 
امأ محرلا و  یلإ  ینعملا  هکرحل  هلع  بألا  اذک  عامتجالا و  نم  وحن  یلع  تابثلا - نم  نبللا  هعیبط  هبجوی  اممف  لکشلا  کلذ  ظافحنا 

هنوخسلا و لوصحل  هعناملا  هدوربلا  لطبت  نأل  لب  هنوخـسلل  هلع  تسیل  رانلا  اذک  روصلا و  بهاو  هتلعف  اناویح  هؤاقب  اناویح و  هریوصت 
یلقع رمأ  مسج  لک  هلع  نأ  نهربنـس  اهروص و  رـصانعلا  وسکی  يذلا  لعافلابف  رانلا  یلإ  هتلاحتـسا  ءاملا و  یف  هنوخـسلا  لوصح  امأ 
لکف هلمجلاب  کلذک و  يرخأ  ران  نم  هیلعلاب  همدقم  نوکت  نأب  قحأ  هینامسج  ران  ران و ال  دوجول  هلع  ران  نوکی  فیک  هرورـضلاب و 
للعلا نأ  تبث  دقف  عونلا  نع  هجراخ  هلع  دوجو  نم  دب  اهل  نکی  مل  اهیف  توافتملا  ریغلا  یعونلا  ینعملا  یف  دارفألا  قفتم  یناکمإ  عون 
فرع یف  امک  هدیفم  دوجولا و  أدـبم  هقیقحلاب  لعافلاف  ضرعلاب  للع  هلمجلاب  تانیعم و  تادـعم و  یهف  تاذـلاب  اللع  تسیل  هقباسلا 

(1) و هدعم نوکت  هلعلا  هذه  لثم  نأ  تیرد  دقف  کیرحتلا  ریغ  ادوجو  دـیفی  امم ال  تایعیبطلا  یف  لعافلا  هیلع  قلطی  ام  امأ  نییهلإلا و 
یلویهلا یلع  هلامتشال  مسجلاف  تاذلاب  هلع  تسیل 

لعافلا لولعملل و  هیلع  افوقوم  هدوجو  دعب  همدع  نوکی  ام  حالطـصالا  یف  دعملا  نإف  یحالطـصالا  يوغللا ال  ینعملاب  هدـعم  يأ  - 1
يرت دعملاب أ ال  هنولباقی  حالطـصالا و  اذـه  یف  مهنوقفاوی  اضیأ  روهمجلا  لب  هلولعم - دوجو  دـنع  هدوجو  نم  دـب  نییعیبطلا ال  دـنع 

بشخلا و عطق  نم  يرخألا  هللع  یلإ  هفاضإلاب  هقیقح  لعاف  وه  هیلعاف و  هلع  راـجنلا  نودـعی  ریرـسلاک  بکرملا  لـلع  اودـع  اذإ  مهنأ 
امهیلع سق  هیف و  نانکتسالا  تیبلا و  هروص  نیطلا و  باشخألا و  یف  تانبللا  یلإ  هبسنلاب  ءانبلا  اذک  هیلع و  سولجلا  ریرـسلا و  هروص 

ریغت أدبم  العاف  هنودعی  يذلا  تاریغتملا و  هکرحلا و  یلإ  مهرظن  هلاثمأ  یعیبطلا و  نأل  کلذ  یهلإلا و  میکحلا  حالطـصاب  العاف  معن 
جرخمف دوجولا  یطعم  وه  قحلا  دوجولا و  یلإ  هرظنف  یهلإلا  امإ  اـهرخآ و  یلإ  مک  وأ  فیک  وأ  عضو  وأ  نیأ  نم  اـهتکرح  هداـملا و 

هدام کیرحت  مهلغـشف  لعاوفلا  ءالؤه  اـمأ  هتیاـغ و  هلعاـف و  هتروص و  هتداـم و  لـعاج  نوکلا و  ءاـضف  یلإ  مدـعلا  متک  نم  یـشلا ء 
هر س  یلاعت ، هللا  وه  یهلإلا  دنع  یقیقحلا  لعافلاف  هللا  نم  هضافم  هروص  یلإ  یلاعت  هللا  عنصب  لب  مهعنصب  هدوجوم ال 
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دوجولا یلع  فقوتی  داجیإلا  یلویهلا و  نود  نم  اهل  دوجو  ذإ ال  هروصلا  اذـک  دوجول و  هلع  نوکی  هقافلا ال  هوقلا و  ضحم  یه  یتلا 
داجیإلا هبـسن  نأ  قحلا  لب  داجیإلا  یف  ءایـشألا  هذهل  لالقتـسا  الف  دوجولل  ادیفم  مدـعلا  ناکل  دوجول  هلع  هتروص  وأ  مسجلا  ناک  ولف 
يواسی ـال  لولعملا  دوجو  نأ  تملع  دـق  ذإ  دوجولل و  تاححـصم  طـباور و  یه  اـمنإ  يولع و  دادـمإل  نوکت  یهف  تحـص  ول  اـهیلإ 

یلإ فضی  مل  ثیح  نم  هتاذ و  یف  بوجو  صاـصتخا  هلعلل  نوکیف  اـهدوجو  نم  لولعملا  دوجو  اهـسفنب و  اـهدوجو  ذإ  هلعلا  دوجو 
فعـضل ضرعلا  نأ  کـلذ  نم  نیبتف  لولعملا  نم  قحأ  اذـهب  هلعلاـف  هلعلا  یلإ  اـفاضم  ناـک  اذإ  ـالإ  بجی  سیل  لولعملا  و  لولعملا -
طیـسبلا مدقتل  طئاسبلل  هلع  نوکت  هبکرملا ال  تادوجوملا  نأ  رهوجلا و  نع  دوجولا  یف  هرخأتل  رهوجلا  دوجول  هلع  نوکی  هدوجو ال 

نوکی نأ  بجی  هلعلا  ذإ  قراـفملل  هلع  قلعتملا  ـال  لوقعمل و  هلع  سوسحم  ـال  سفن و  وأ  لـقعل  هلع  مسج  نوکی  ـالف  بکرملا  یلع 
.لولعملا نم  دکوأ  دوجولا  نم  اهظح 

: هیبنت مهو و 

نم داقتعا  اهیدـقتعم  سوفنل  هکلهملا  هیدرلا  دـئاقعلا  هثیبخلا و  ءارآلا  هلمج  نم  داـسفلا  كـالهلا و  یف  زرغأ  نـالطبلا و  یف  دـشأ  اـم 
(1) مهوتی

ءاقللا حور  دجو  هنإف  یناثلا  دقتعملا  فالخب  لحارمب - دیعب  دیحوتلا  نع  وه  الصأ و  هیمویقلا  هیعملا  هحئار  مشی  مل  مهوتملا  اذه  - 1
هر س  ءاجرلا ، ناحیر  وأ 
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هنالطب عم  داقتعالا  اذه  نإف  ءاقبإلا  كاسمإلا و  همادإلا و  ظفحلاب و  هیلع  هیراب  ضیف  نع  هدوجو  یف  نغتـسم  هتاذب  لقتـسم  ملاعلا  نأ 
نع الفاغ  هرکذ  ایـسان  هبر  نع  اضرعم  نوکی  نأ  بجوی  امئاد و  هیرابب  هنظ  یـسی ء  داعملا و  یف  هبحاـص  رـضی  تملع  اـمک  هداـسف  و 
الإ هلأسی  ایسان و ال  الإ  هبر  رکذی  وهف ال  ضرألا  یلإ  هدلخأ  اهب و  هکلم  اهیف و  هل  نکمی  هایند و  ضارغأ  نم  هاوس  امب  الوغـشم  هئاعد 
دق نیذـلا  سانلا  رثکأ  نم  دـهاشن  امک  لالـض  هریح و  هنم و  هرک  یلع  ءارـضلا  بئاصملا و  دـئادشلا و  دـنع  ارطـضم  وأ  ءاـئر  ارطب و 

هتفرعم قح  هنوفرعی  نولهاج ال  مهئرابب  مهرمع و  لوط  نوبوجحمل  مهبر  نع  مهف  هب  اوحرـصی  مل  نإ  يأرلا و  اذـه  مهعئاـبطب  اوقفاو 
نیلئاقلا نیدحوملل  داقتعالا  اذه  ءازإب  ام  دـقتعا  نم  امأ  الیبس و  لضأ  یمعأ و  هرخآلا  یف  ایندـلا و  هذـه  یف  لالـض  یمع و  یف  مهف 
دادـتما نیع و  هفرط  هنع  ینغتـسی  هماود ال  یف  هیلإ  رقتفی  هئاقب و  یف  هیلإ  جاتحی  هئراـب - هضبق  یف  يوطم  عرتخم  ثدـحم  ملاـعلا  نأـب 
تفاهتل نیع  هفرط  كاسمإلا  ظفحلا و  ضیفلا و  کلذ  ملاعلا  عنم  ول  لـصتم  دـحاو  رمأ  هضیف  لـب  اـنآف  اـنآ  هظحلف  هظحل  هیلع  ضیفلا 

امک نامز  الب  هدحاو  هعفد  ملاعلا  رثد  (1) و  قئالخلا تکله  ناکرألا و  تمدع  بکاوکلا و  تطقاست  كالفألا و  تداب  تاوامـسلا و 
یلاـعت َو هلوق  (2) و  ِهِدـَْعب ْنِم  ٍدَـحَأ  ْنِم  امُهَکَْـسمَأ  ْنِإ  اـَتلاز  ِْنَئل  ـالوُزَت َو  ْنَأ  َضْرَأـْلا  ِتاواـمَّسلا َو  ُکِـسُْمی  َهَّللا  َّنِإ  هلوق - یف  هرکذ 

هیجنملا هحیحـصلا  تاداقتعالا  هدـیجلا و  ءارـآلا  يدـحإ  نم  اذـهف  ِِهنیِمَِیب  ٌتاَّیِوْطَم  ُتاواـمَّسلا  ِهَماـیِْقلا َو  َمْوَی  ُُهتَْـضبَق  ًاـعیِمَج  ُضْرَأـْلا 
یف هیلع  الکوتم  هلبحب  امـصتعم  هبرب  بلقلا  قلعتم  اـمئاد  نوکی  يأرلا  یلإ  هبغرلا  توم  نم  اـهل  هییحملا  نادـبألا  باذـع  نم  سوفنلل 

ایعاد هتافرصتم  عیمج  یف  هیلإ  هرهظ  ادنسم  هلاوحأ  عیمج 

س موقتملا ، قبی  مل  موقملا  عافترا  ضرف  اذإف  هلزع - هنونیب  هنیابی  هروهظ ال  ملاعلا  دوجو  ملاعلا و  دوجول  هتاذـب  موقم  وه  فیک و  - 1
هر

رـشنلا فللا و  قیرط  یلع  مادـعإلا  ءانفإلا و  كالهإلا و  یلإ  هراشإ  هیناثلا  كاسمإلا و  ظفحلا و  ءاقبإلا و  یلإ  هراشإ  یلوألا  هیآلا  - 2
هر ن  بترملا ،
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نم هاـجن  هبلقل و  هودـه  هسفنل و  هاـیح  هبر و  یلإ  هبرق  هل  نوـکیف  هروـمأ  رئاـس  هیلإ  اـضوفم  هجئاوـح  هاـیإ  ـالئاس  هتاـقوأ  لـک  یف  هـل 
.کلاهملا

: یهیبنت لیثمت 

هباتکلا دوجوک  ءانبلا و  نع  رادلا  دوجوک  سیل  هؤایربک  مظع  هؤانث و  لج  يرابلا  نع  ملاعلا  دوجو  نأ  نقیتت  نأ  کل  لهسأ  ام  نذإف 
دوجو لطب  تکس  نإ  ملکتملا  نع  مالکلا  دوجوک  نکل  هغارف - دعب  بتاکلا  نع  ینغتسملا  هتاذب  لقتسملا  نیعلا  تباثلا  بتاکلا  نع 
وجلا نم  ءوضلا  نادجو  لطب  سمشلا  تباغ  نإف  هعلاط  سمـشلا  تماد  ام  تاذلا  ملظملا  وجلا  یف  سمـشلا  ءوض  دوجوک  لب  مالکلا 

اذک لعف و  نکی  مل  ام  دعب  رهظأ  هلمع  هلعف و  لب  ملکتملا  ءزج  سیل  مالکلا  نأ  امک  هتاذل و  مدـعلا  هیلع  عنتمی  دوجولا  سمـش  نکل 
يرابلا نع  ملاعلا  دوجو  یف  مکحلا - لاثملا و  اذکهف  اهنم  ضیف  ساجبنا و  وه  لب  سمـشلل  ءزجب  وه  سیل  وجلا  یف  يری  يذلا  رونلا 

یلاعت يرابلا  نع  ملاعلا  دوجو  نأ  مهوتم  مهوتی  نأ  یغبنی  ضیفی و ال  هب و  لضفی  ضیف  لضف و  لـب  هتاذ  نم  ءزجب  سیل  هؤاـنث  لـج 
اهنأل اهـضیف  اهرون و  عنمی  نأ  ردـقی  مل  اـهنم و  راـیتخا  ـالب  اـعبط  وجلا  یف  سمـشلا  نم  ءوضلا  دوجوک  هنم  راـیتخا  ـالب  اـعبط  نوکی 

ماوعلا هروصتی  امم  عفرأ  لجأ و  رایتخالا  نم  وحنب  هلاعف  یف  راتخم  هماقم - یف  حضوتـسی  امک  یلاعت  يرابلا  نأل  کـلذ  یلع  هعوبطم 
هدوج ضافأ  ءاش  نإ  يرابلا  نم  هعارتخا  ملاعلا و  داجیإ  مکح  اذهف  تکـس  ءاش  نإ  ملکت و  ءاش  نإ  مالکلا  یلع  رداقلا  ملکتملا  لثم 

ضرألا تاوامسلا و  كاسمإ  هیآ  یف  رکذ  امک  دوجلا - لضفلا و  نع  کسمأ  ءاش  نإ  هتمکح و  راهظإ  هلضف و  و 

: حیولت رکذ و 

طئاـسولا هذـه  هدـنع و  نـم  هـلک  ضیفلا  یلاـعت و  بجاوـلا  وـه  اـقلطم  دوـجولا  یف  رثؤـملا  نأ  نیمدـقألا  هفـسالفلا  نـم  رهتـشا  دـق 
.دادعإلا یف  لب  داجیإلا  یف  اهل  لخد  الف  یلاعت  هنع  هرثکلا  ردصی  نأ  یف  اهنم  دب  یتلا ال  طورشلا  تارابتعالاک و 
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وه يذلا  مدعلل  ناکل  الإ  الصأ و  ادوجو  دیفی  امسج ال  وأ  القع  ناک  ءاوس  هوقلاب  وه  يذلا  نأ  هلصاح  امب  مهضعب  هیلع  جتحا  امبر  و 
الإ دوجولا  هدافإ  حـصی  الف  لاـق  لاـحم  وه  دوجولا و  هلع  ءزج  مدـعلا  نوکیف  لـعفلا  یلإ  هوقلا  نم  یـشلا ء  جارخإ  یف  طارتشا  هوقلا 

.ریغ هدوجو ال  بجاولا  وه  هوجولا و  عیمج  نم  هوقلا  نم  يرب ء  وه  نمل 

رابتعاب دوجولا  نکمملل  اتباث  ارمأ  ناـک  نإ  هوقلاـب و  هنع  ربعملا  ناـکمإلا  نأ  هیلع  دری  نکل  روهمجلا  اهنـسحتسا  نإ  هجحلا و  هذـه  و 
کلذ هایإ و  لـعافلا  لیـصحتب  بوجولا  هیلعفلا و  وه  اـمنإ  اـهیف  هل  تباـثلا  لـب  رمـألا  سفن  یف  هل  تباـث  ریغ  هنکل  وه  ثیح  نم  هتاذ 
کلت نم  عسوأ  عقاولا  نـأل  عقاولا  یف  هب  دوـجوملا  فاـصتا  بجوـی  ـال  نکل  عـقاولا  بتارم  نم  هبترم  یف  ناـک  نإ  اـضیأ و  راـبتعالا 

عقاولا و یف  امهدـحأ  هرورـضب  هفوصوملا  تاذـلا  سفن  نع  نیفرطلا  هرورـض  بلـس  وه  یمدـع  رمأ  ناـکمإلا  نأ  هیف  رـسلا  هبترملا و 
نإف يدوجولا  رمألا  فالخب  اذه  عقاولا  یف  رمألا  کلذب  هفاصتا  بجوی  عقاولا ال  ءاحنأ  نم  وحن  یف  یمدـع  رمأب  یشلا ء(1)  فاصتا 

قدـصی الثم  قوسلاک  هنکمألا  نم  ناکم  یف  اکرحتم  ناک  اذإ  الثم  ادـیز  نإف  عقاولا  یف  هب  فاـصتالا  بجوی  هبترم  یف  هب  فاـصتالا 
درف ققحتب  هعیبطلا  ققحت  نأ  نم  هولاق  ام   (2) اذه ریظن  الـصأ  اکرحتم  نکی  مل  اذإ  لب  تیبلا  یف  هتکرح  مدـع  رابتعاب  نکاس  هنأ  هیلع 

هکرـش هنم  مزلی  دوجولل و ال  ادیفم  لقعلاک  تانکمملا  ضعب  نوک  عانتما  هرکذ  امم  رهظی  مل  ذئنیحف  دارفألا  عیمج  مدعب  اهمدـع  ام و 
اضیأ لیصحتلا  دوجولا و  هدافإ  هوقلا و  مدعلا و 

یف ققحتم  هنکل  اـهدارفأ  عیمج  عفری  هعیبطلا  عفر  هرورـضلا و  هعیبط  عفر  هنـأل  قلطم  لوقب  اـیعقاو  نکی  مل  نإ  هرورـضلا و  بلـسف  - 1
قدـصی هنکل  قوسلا  یف  اکرحتم  ناک  اذإ  هیقالطإلا  هعیبطلاب  هیکرحتملا  بلـس  هیلع - قدـصی  مل  نإ  ادـیز و  نأ  امک  عقاولا  نم  هبترم 

هر س  نیبلا ، نع  ناکمإلا  عفترا  ذئنیح  هنأ  دری  الف  الثم  تیبلا  یف  هیکرحتملا  بلس  هیلع 
هر س  هیسفنلا ، هیطبارلاب و  توافتلا  رابتعاب  ریظنتلا  لعل  هدعاقلا و  هذه  نم  یئزج  وه  لب  - 2
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هنوک هیثیحب  هل  العاف  نوکی  یـشل ء  العاف  ناـک  اذإ  هنأ  کـلذ  نم  مزلی  ـال  نکل  عقاولا  یف  هل  هتباـث  هفـص  نکمملل  ناـکمإلا  نأ  به 
هتیلعاف ال نأ  ملـس  ول  هساسحإ و  هکیرحت و  یف  اهل  لخدـم  ـالثم ال  ناویحلل  هینوللا  نأ  اـمک  هدوجو  هیثیحب   (1) هل هیلعافلا  لب  انکمم 

هروصلا ریثأت  یف  یلویهلا  هیلخدم  نأ  امک  اجراخ  اطرـش و  نوکی  امبر  لب  دوجولا  دیفمل  اءزج  هنوک  مزلی  نکل ال  هناکمإب  الإ  لصحت 
هبیرقلا هلعافلا  یه  هداملا  نوکت  نأل  اهب ال  اهرثأ  صیـصخت  هروصلا و  عضو  نییعتل  یه  اـمنإ  ریثأـت  اـهل  نوکی  نأ   (2) زوجی نم  دنع 

ههج هطـساوب  لوقعلا  نع  كـالفألا  رودـص  یف  مهتدـعاق  تضقتنـال  اطرـش  ول  ناـکمإلل و  هیلخدـم  مهدـنع  نکی  مل  ول  (3) و  فیک
ناکمإلا ناکمإلا و 

هیثـیحب تناـک  ول  فلخلا و  وأ  بولطملا  وه  یلاـعت و  بجاولا  وـه  لـعافلا  ناـک  هدوـجو  هیثـیحب  هل  هیلعاـفلا  تناـک  اذإ  تلق  نإ  - 1
تاذلاب و ال لوعجملا  صاخلا  دوجولا  هیثیحب  اهنأ  وه  اثلاث  اقـش  راتخن  انلق  .ناکمإلا  هکرـش  مزل  نکمملا  هیهام  یلإ  فاضملا  دوجولا 

نیاـبتلا یلع  و  یماـمتلا - قوفلا  دوجولا  هیثـیح  ریغ  یلولعملا  صاـخلا  دوجولا  هیثـیح  بتارم و  دوجولل  ذإ  فلخلا  وأ  بولطملا  مزلی 
هر س  هلصأ ، نم  الطاب  نیابتلا  ناک  نإ  رهظأ و  رمألاف 

اهریغ و ال یف  وأ  یلویهلا  یف  ناک  ءاوس  لاعفلا - لقعلا  ریثأت  طرـش  سیئرلا  خیـشلا  مالک  یف  رم  امک  اـم  هروص  نإـف  هروصلل  يأ  - 2
اضیأ هیمسجلا  هروصلا  لب  ریثأت  اهل  نوکی  نأ  دحأ  زوجی  هیلعف و ال  هوق  هیلاعفنا ال  هوق  یلویهلا  ذإ  یلویهلا  یلإ  ریمضلا  عاجرإ  نکمی 

عئابطلا يوقلا و  ینعأ  هنراقملا  هیعونلا  روصلل  نإـف  فـالخلا  یلإ  هراـشإ  وأ  هیعونلا  روصلا  عئاـبطلا و  هیلعفلا  هوقلا  اـمنإ  هیلاـعفنا  هوق 
هر س  هیرونلا ، لثملا  ینعأ  هقرافملا  هیعونلا  روصلل  تاریثأتلاف  هیقارشإلا  دنع  امأ  هیئاشملا و  دنع  اریثأت 

يدبأ هیرطشلا  هیطرـشلا ال  وحنب  هتیلخدم  هیقافتالا و  هتیباحـص  ناکمإلا و  هیعقاو  مدع  نم  هبترتملا  عونملا  ءادبإب  هجحلا  لطبأ  امل  - 3
نکمی مزاللا و  نالطب  عنم  وأ  مهیلع  مدعلا  هکرـش  مزلیف  مهدنع  لوقعلا  نع  كالفألا  رودص  یف  هیلخدم  ناکمإلل  نأب  ایلامجإ  اضقن 
بوجو امأ  هیهاملا و  هدافإ  یف  لب  دوجولا  هدافإ  یف  مدـعلا  هکرـش  مزلی  ملف  کلفلا  هیهاـمل  هلع  هیناـکمإلا  ههجب  لـقعلا  نأـب  باوجلا 
ردـصم وهف  هللا  یلإ  افاضم  رون  وه  امب  لقعلا  دوجو  امأ  هناکمإ و  هملظب  ابوشم  هیهام و  یلإ  اـفاضم  لـقعلا  دوجو  نم  ردـصف  کـلفلا 

هر س  یلاعلل ، یلاعلا  ینادلل و  ینادلاف  یناثلا  لقعلل 
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ضحم هتقیقح  نکمملا و  تاذ  سیل  نکل  نکمملل  هتباث  هفـص  ناک  نإ  (1) و  ناکمإلا مث  ناکمإلا  هطاسو  نم  صلختلا  نیأف  یمدـع 
اهل هضراعلا  تادوجولا  نأب  نیلئاقلا  نیءاشملا  دـنع  اصوصخ  اـنکمم و  هنوک  يوس  يرخأ  هیثیح  اـهل  نوکی  ـال  یتح  ناـکمإلا  هیثیح 

نکمی الف  دوجولا  هطاسو  یفن  ناکمإلا  هطاسو  یفن  نم  مزلی  فیکف  یـضرع  لـماش  موهفم  یف  هکرتشملا  تاوذـلا  هفلاـختم  قئاـقح 
.هفیعضلا هجحلا  کلتب  فیرشلا  بلطملا  اذه  تابثإ  یف  کسمتلا 

امک لعافلا و  وه  لوألا و  دوج  طئاسو  اهنأ  الإ  هلاعف  تناک  نإ  هیلقعلا و  رهاوجلا  هلوقب و  لکایهلا  یف  قارـشإلا  بحاص  هرکذ  اـمأ  و 
هتوق لامک  هضیف و  روفول  طئاسولا  نکمت  هبجاولا ال  هرهاقلا  هوقلأف  هرانإلاب  لالقتسالا  نم  فیعضلا  رونلا  نکمی - يوقلا ال  رونلا  نأ 
کلذ سفن  یف  هیلع  ماتلا  هبلغ  نود  هرهقی  رون  دهشم  یف  ریثأتب  صقانلا - رونلا  لالقتسا  روصتی  هلامک  هلوقب و  قارـشإلا  همکح  یف  و 

نود هطـساولا و  عم  قلطملا  قالخلا  وهف  ضیف  لک  یلع  مئاقلا  اهلعف و  لـصحملا  هطـساو و  لـک  عم  بلاـغلا  وه  راونـألا  رونف  ریثأـتلا 
سرفلا و ءامکح  دـعاوقب  ملاعلا  دـنع  هقباسلا  هجحلا  نم  يوقأ  هناتملا  هوقلا و  یف  ناک  نإ  وهف و  هنأـش  هیف  سیل  نأـش  سیل  هطـساولا 
هرظانملا و هثحابملا و  بولسأ  یف  هب  ءافتکالا  زوجی  یعانقإ ال  رمألا  رهاظ  بسحب  نکل  هیقارـشإ  دعاوقب  همیمتت  نکمی  لب  نیمدقألا -

.یلاعت هللا  ءاش  نإ  هیلع  علطتس  یلاعلا  دصقملا  اذه  یلع  یمکح  ناهرب  هماهلإ  هللا و  لضفب  انل 

: هراشإ بیقعت و 

- هروصلا عبتی  يذـلا  وه  لماکلا  لعافلا  هداملا و  یف  الـصحم  هسفن  یف  ام  ردـصی  یتح  تالآ  هکرح و  یلإ  جاـتحی  صقاـنلا  لـعافلا 
أدبم لوأ و  لعاف  دوجولا  یف  تبث  اذإ  مث  اهتدام  یف  هروصلا  دوجو  هتاذ  یف  هدوجوملا 

ناکمإلا ناک  ثیحف  نایرابتعا  هناکمإ  هتیهام و  هدوجو و  وحن  یـش ء  لک  هقیقحف  الیـصأ  ناک  اـمل  دوجولا  نأـب  هجحلل  هضراـعم  - 1
ریغ دوجولل  العاف  انهاه  نأ  قدص  بتارم  دوجولل  ناک  ثیح  و  مدـعلا - هکرـش  مزلی  مل  نکمملا  هقیقح  یلع  هدـئاز  هفـص  ایرابتعا و 

هر س  دوجولا ، ءاحنأ  وه  قحلا و 
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هذـه نأل  هیاغ  لعاف و ال  هروص و ال  عوضوم  هداـم و ال  هل  نوکی  نأ   (1) نکمی دوجو و ال  هدوجو  نم  مدـقأ  نوکی  ثیحب ال  یلعأ 
هملع و عم  هاوس  ام  دوجول  هدوجو  ضیف  ضحم  یلع  وه  امنإ  هنع  دجوی  ام  دوجو  نأ  اذه  نم  ملع  همدـقت و  هتیلوأ و  طقـست  ءایـشألا 

هنوکل عفانملا  نم  کلذ  ریغ  همذم و  نم  اصلخت  وأ  اعفن  وأ  هجهب  وأ  هذـل  وأ  همارک  وأ  الامک  هنع  دـجوی  ام  دوجو  هدـیفی  و ال  هاضر -
هیثیح هدحاو و  تاذ  كانه  امه  لب  هریغ  هنم  لصحی  هب  يذلا  هدوجو  هنیعب  وه  هتاذ  رهوجت  هب  يذلا  هدوجو  کلذـلف  هادـع  امع  اینغ 

توذتن رهوجتن و  نیئیـش  انل  نأ  امک  هنع  رخآ  یـش ء  لوصح  رخآلاب  هتاذ و  رهوجت  امهدحأب  نوکی  نیئیـش  یلإ  مسقنی  هنأ  هدحاو ال 
یـش ء یلإ  یـش ء  هنع  ضیفی  نأ  یف  لوألا  لعافلا  جاتحی  هلمجلاب ال  هباتکلا و  هعانـص  وه  رخـآلاب و  بتکن  قطنلا و  وه  امهدـحأب و 

یف سمـشلا  (2) و  هرارحلا یه  هفـص  یلإ  یـشل ء  هقارحإ  یف  هقارحإ  یف  راـنلا  جاـتحی  اـمک  هـلآ  وأ  هـکرح  وأ  ناـک  هفـص  هـتاذ  ریغ 
رظتنم طرش  وأ  قئاع  هلعف  یف  هل  نوکی  نأ  نکمی  سافلا و ال  یلإ  بابلا  تحت  یف  راخبلا  هکرحلا و  یلإ  ضرألا  فارطأ  اهتءاضإ 

هتس لعافلا  فانصأ  هیلیصفت : هدافإ 

هراشا

(3)

هعیبطلاب ام  لوألا 

هتعیبطل امئالم  هلعف  نوکی  رایتخا و  هنم و ال  ملع  الب  لعف  هنع  ردصی  يذلا  وه  و 

الإ کلذ  وحن  هدئاز و  هیاغ  وأ  هدام  لوألا  لولعملا  یلإ  هبسنلاب  هتیلعافل  وأ  هقلطملا  هتیلعافل  نوکی  نأ  نکمی  الف  لاقی  نأ  رهاظلا  - 1
هر س  اهاوس ، ام  اهیلع  سق  هل و  اهل  یتلا  هداملا  ناک  هتیلعاف  هب  ام  هتاذ  رهوجت  هب  ام  ناک  امل  هنأ 

امهیتاذـل و نیتمزال  اتناک  نإ  هکرحلا و  هرارحلاف و  هکرحتم  تماد  ام  هئیـضم  سمـشلا  هراح و  تماد  ام  هقرحم  رانلا  نأ  هلـصحم  - 2
هرورض بوجو و  امهدوجو  هرورـض  امهل و  امهتوبث  بوجو  نکل  مازلتـسالا - هدعاق  یـضتقم  وه  امک  امهیتاذب  امهل  توبثلا  یتبجاو 

هر س  هیلزأ ، ریغ  هیتاذ 
نع هرداصلا  لاعفألاک  اهرودـص  یف  ملعلل  لخد  اـم ال  یلإ  مسقنت  اـهترثک  یلع  جراـخلا  یف  اهدـهاشن  یتلا  لاـعفألا  نأ  بیر  ـال  - 3

نوکی امبر  لوألا  مسقلا  یشملاک و  ناویحلا  نم  روعشلا  تاوذ  لاعفأ  یف  امک  اهرودص  یف  لخد  ملعلل  ام  هعیبطلا و  يوقلا  عئابطلا و 
امأ رـسقلاب و  لعافلا  وه  الثم و  ولعلا  یلإ  لیقثلا  مسجلا  مسجلا و  هکرحک  نکی  مل  امبر  عبطلاب و  لـعافلا  وه  لـعافلا و  عبطل  اـمئالم 
هب هزییمت  یعونلا و  هلامک  صیخشتل  هب  زهج  امنإ  هتیعون و  مزاول  نم  هیف  ملعلا  نأ  کش  الف  هلعف  رودص  یف  لخد  هملعل  يذلا  لعافلا 

هدجو نإ  هلکأ و  ءاذغ  هدجو  نإف  هدهاشی  مسج  یلإ  كرحتی  يذغتلل  دصاقلا  ناویحلاک  هریغ  كرتی  هلامک و  هیف  ام  لعفیل  هریغ  نم 
فاصوألا و قیبطت  یف  ذخأ  لامکب  سیل  وأ  هل  لامک  هنأ  یف  کش  اذإ  امأ  لعفلا  موزلب  قیدصت  هدنع  ناک  اذإ  اذـه  هکرت  الثم  ارجح 

فاطعنالا اذه  هکرت و  لامکلا  فالخ  هنأب  قیدصتلا  یلإ  یهتنا  وأ  هب  قیدصتلا  یلإ  یهتنا  نإف  هیلع  هیلامکلا  ریغ  هیلامکلا و  نیوانعلا 
وه يورتلا  اذـهل  بجوملا  نأ  ناب  دـق  ایرایتخا و  العف  هنع  رداصلا  رایتخالاب  هیمـسن  يذـلا  وه  كرتلا  لعفلا و  نم  نیفرطلا  دـحأ  یلإ 
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لعفلا ریتخا  هیلإ و  جـتحی  مل  رمألا  لوأ  نم  قیدـصت  كانه  ناک  ولف  ددرتلا  نع  صلختلا  و  نیفرطلا - دـحأب  قیدـصتلا  یلع  لوصحلا 
نم بکرملا  همالک  یف  فرحلا  دـعب  فرحلاب  یتأی  ملکتملاک  تاکلملا  نع  هرداـصلا  لاـعفألا  یف  اـمک  رمـألا  لوأ  نم  هب  قدـصملا 
ریغ نم  قیدصت  نیعت  املکف  ملکتلا  نع  هفرصی  امب  فرح  فرح  لک  یف  يورتی  نأ  ریغ  نم  ارایتخا  هتایصوصخ  هفاصوأب و  فورحلا 

نیزئامتم نیعون  اسیل  يرابجإلا  يرایتخالا و  لعفلا  نأ  رهظی  انه  نم  و  راظنإ - لاهمإ و  ریغ  نم  هلعفب  لعافلا  یتأ  يورتلا  دعب  وأ  ورت 
هلعفی يذلا  نإف  ربجلاب  لعافلا  رایتخالا و  دصقلاب و  لعافلا  یلإ  يدارإلا  لعافلا  ماسقنا  کلذ  ححصی  یک  یجراخلا  دوجولا  بسحب 

ول ال هرظن و  یف  لباقملا  رخآلا  هفرط  لاحتسا  ام  دعب  هب  قیدصتلاب  لعافلا  هراتخیف  دحاو  فرط  اذ  لعفلا  لعجی  هنأ  دروملا  یف  ربجملا 
یلع رایتخالا  ربجلا و  دروم  یف  نیفرطلا  دـحأ  هرایتخا  لعافلا و  هدارإف  رخألا  تاحجرملا  نم  یـشب ء  هراـتخی  اـم  نیعل  ربجملا  لـمع 
امیف لعافلا  هب  قدـصی  يذـلا  نیوانعلا  نم  ناونعب  كرتلا  عانتمال  رایتخالا  یف  لعفلا  نیعتف  رابتعالا  بسحب  افلتخا  امنإ  دـحاو و  طمن 
الثم كرتلا  یلع  هقبطنملا  نیوانعلا  نم  ناونع  اضیأ  وه  کـلذ و  ریغ  وأ  ربجملا  نم  دـیدهتب  كرتلا  عاـنتمال  ربجلا  یف  هنیعت  هدـجی و 
رابج هدده  اذإ  هتحت  نم  موقی  يذلاک  هیلع  همادهنا  نم  ارذح  مدهنی  نأ  دیری  طئاح  تحت  نم  موقی  يذـلاف  اهنع  هعناملا  لعافلا  دـنع 

نم نیلعفلا  دـحأ  یقیقح و  قرف  ریغ  نم  هتدارإ  لعفلا و  رایتخال  بجوملا  قیدـصتلا  ثیح  نم  نایواستم  هیلع  همدـه  مقی  مل  نإ  هنأـب 
نیناوقلل هیاعر  عامتجالا و  هحلـصمل  اظفح  نیمـسقملا  نیب  اوقرف  هیعامتجالا  مهننـس  یف  ءالقعلا  معن  يربج  رخآلا  يراـیتخا و  کـلذ 

رهظ دق  یفسلف و  یقیقح  يرابتعا ال  یعـضو  ماسقنا  ماسقنالاف  کلذ  ریغ  مذلا و  حدملا و  باقعلا و  باوثلل و  هعبتتـسملا  هیف  هیراجلا 
یلوصحلا هملعل  يذـلا  لعافلا  یف  هلک  اذـه  لاح  يأ  یلع  يدارإ  لعفلاف  اهریثأت  یف  لعافلا  هدارإ  لطبی  يربجلا ال  لـعفلا  نأ  اـضیأ 

هیانعلاب لعافلا  اضرلاب و  لعافلا  امه  هر و  فنصملا  امهرکذ  یملعلا  لعافلل  نارخآ  نامسق  كانه  هلعف و  رودص  یف  لخد  یلیصفتلا 
ام معن  رابتعالا - نع  هیانعلاب  لعافلا  ربجلاب و  لعافلا  طاقـسإب  هعبرأ  لعافلا  ماسقأ  نأ  قحلاف  هیاـنعلاب  لـعافلا  یف  هشقاـنملا  یتأیـس  و 

ماسقألا یلع  مسق  هدایز  یعدتـسی  یلیـصفتلا - فشکلا  نیع  یف  یلامجإلا  ملعلا  وه  هریغب و  بجاولا  ملع  یف  هر  فنـصملا  هراـتخیس 
عاد ریغ  نم  لعفلا  یلع  قباسلا  یلیـصفتلا  ملعلا  درجم  نع  هلعف  ردـصی  لعاف  هنأل  هیانعلاب  لعافلا  یف  هلخدـی  هنأ  هر  هرهاظ  هعبرـألا و 

لعافلاب لعافلا  نم  عونلا  اذـه  یمـس  امبر  فورعملا و  ینعملاـب  هیاـنعلاب  لـعافلا  یف  اـمک  یلوصح  ـال  يروضح  ملعلا  نأ  ـالإ  دـئاز 
وأ ال و هلعفب  ملع  هل  نوکی  ام  لعافلا  لاقی  نأ  تاـبثإلا  یفنلا و  نیب  دـیدرتلاب  لـعافلا  ماـسقأل  طبـضلا  هجو  لوقأ  .هدـم  ط  یلجتلاـب ،
وأ ربجلاب  لعافلا  وهف  هتدارإب  هلعف  نوکی  نأ ال  امإ  لوألا  رسقلاب و  لعافلا  وهف  وأ ال  عبطلاب  لعافلا  وهف  هعبط  هلعف  مئالی  نأ  امإ  یناثلا 

وأ ال اضرلاب  لعافلا  وهف  ریغ  الامجإ ال  هلعفب  قباسلا  هملع  وه  هتاذـب  هملع  نوکی  هنیع و  لب  هلعف  عم  هلعفب  هملع  نوکی  نأ  امإف  نوکی 
أـشنم ایلعف  ملعلا  سفن  نوکی  لب  ـال  وأ  دـصقلاب  لـعافلا  وهف  دـئازلا  یعادـلاب  هملع  نرقی  اـمإف  اـقباس  الیـصفت  هلعفب  هملع  نوکی  لـب 

هتاذ و نیع  وه  يذلا  هتاذب  هملع  نیع  نوکی  نأب  وأ ال  هیانعلاب  لعافلا  وهف  هتاذ  یلع  ادئاز  لعفلاب  ملعلا  کلذ  نوکی  نأ  امإف  لولعملل 
مل اذـل  معألا و  ینعملاب  هیانعلاب  لعافلا  هل  لاقی  یلجتلاب و  لعافلا  وهف  یلیـصفتلا  فشکلا  نیع  یف  لعفلاب  یلامجإلا  ملعلا  وه  کلذ 

هر س  ظفحلا ، دارأ  نم  اهیلإ  عجریلف  دئارفلا  ررغب  هامسملا  یتموظنم  یف  اذه  طبضلا  هجو  یلإ  ترشأ  دق  انه و  هرکذی 
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رسقلاب ام  یناثلا  و 

.هتعیبط یضتقم  فالخ  یلع  هلعف  نوکی  رایتخا و  هب و ال  هنم  ملع  الب  لعف  هنع  ردصی  يذلا  وه  و 
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ربجلاب ام  ثلاثلا  و 

اهنوک یف  هکرتشم  هثالثلا  ماسقألا  هذه  همدع و  لعفلا و  کلذ  رایتخا  هنأش  نم  نوکی  نأ  دعب  رایتخا  الب  هلعف  هنع  ردصی  يذـلا  وه  و 
مادختسا رهاقلا و  رخسملا  ریخست  ناک  ءاوس  اهایإ  ریغلا  نم  مادختسالا  ریخـستلا و  لیبس  یلع  اهتیلعاف  نأ  یف  اهلعف و  یف  هراتخم  ریغ 

ضعبل هقطانلا  سفنلا  مادختـسا  رایتخالا و  هدارـإلا و  هقیرط  یلع  وأ  هقیرطلا  هذـه  یلع  اـضیأ  هیلعاـفلا  یف  اـهایإ  یلاـعلا  مدختـسملا 
حراوجلا و طـسوتب  هیلـضعلا  يوقلا  نع  هرداـصلا  اـهریغ  هینیـألا و  تاـکرحلاک  یناـثلا  لـیبق  نم  اـهلیعافأ  یف  هیندـبلا  هلاـعفلا  يوقلا 

لیبق نم  اهـضعبل  اهمادختـسا  ریبکلا و  ملاعلا  یف  هیناویحلا  صاخـشألا  هلزنمب  یناـسنإلا - ریغـصلا  ملاـعلا  یف  يوقلا  هذـه  ءاـضعألا و 
یتـلا هوهـشلا  بضغلا و  طاـسبنالا و  ضاـبقنالا و  ضبنلا  تاـکرحک  هیمنملا و  هیذاـغلا و  يوـقلا  نع  هرداـصلا  تاـکرحلاک  لوـألا -

اهیدابم حاورألا و  طالخألا و  نم  هفیطللا  ماسجألا  اهتاعوضوم 
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مهنأ امکف  یلعألا  ملاعلا  یف  رمألا  ملاعل  هرخسملا  هیوامسلا  تاکرحلاک  ریغصلا  ملاعلا  یف  يدابملا  هذه  هیناسفنلا و  هیلعتـسملا  يوقلا 
یصع نم  مهنم  سانلا  صاخـشأ  نأ  امک  هقطانلا و  سفنلا  هعاط  یف  مهتریظن  کلذکف  نورمؤی  ام  نولعفی  مهرمأ و  ام  هللا  نوصعی  ال 
اهرمأت امیف  اهنایصع  سفنلا و  هعاط  یف  يوقلا  نم  اهتریظن  کلذکف  هعاطأ  نم  مهنم  هبتک و  یف  هلـسر و  هنـسلأ  یلع  هدابع  هللا  رمأ  ام 

.هنع اهیهنت  هب و 

دصقلاب نوکی  ام  عبارلا  و 

نم هتوق  هتردق و  لصأ  هبسن  نوکی  لعفلا و  کلذ  نم  هضرغب  قلعتملا  هملعب  هقوبـسملا  هتدارإب  اقوبـسم  لعفلا  هنع  ردصی  يذلا  وه  و 
.هدحاو هجرد  یف  هکرت  هلعف و  یلإ  فراوصلا  یعاودلا و  مامضنا  نود 

ریخلا هجوب  هملع  هلعف  عبتی  يذلا  وه  سماخلا  و 

ایفاک لعفلا  یف  ریخلا  هجوب  هملع  نوکی  و  رمألا - سفن  بسحب  هیف  هریثک   (1) للع یلإ  دنتسی  له  دحاولا  لولعملا  نأ  یف  ( 14  ) لصف
.نیءاشملا فرع  یف  هیانعلاب  لعافلا  هل  لاقی  لعافلا و  کلذ  نع  هجراخ  هیعاد  و  ملعلا - یلع  دئاز  دصق  ریغ  نم  هنع  هرودصل 

هلیعافأ دوجول  اببس  هتاذ  نیع  وه  يذلا  هتاذب  هملع  نوکی  يذلا  وه  سداسلا  و 

تاذـلا و یف  توافت ال  ددـعت و ال  ریغ  نم  اهل  هتـضافإ  سفن  اهنیعب  یه  اهب  هتیملاع  هفاضإ  يأ  هجوب  هتامولعم  همولع و  نیع  یه  یتلا 
ریبعتلا ظفللا و  بسحب  الإ  رابتعالا  یف  ال 

فلتخی هبـسنلا  باستنالا و  طابترالا و  سفن  وهف  هلعلا  تاذ  یلإ  هسفنب  هتاذب و  طبترم  هنأ  ههج  نم  تاذـلاب  لولعملا  نأ  یفخی  ال  - 1
فرط نوک  عم  هبـسنلا  فـالتخا  مدـع  یلإ  هقیقحلاـب  عجری  هنیعب  ادـحاو  لولعملا  نوک  عم  هلعلا  فـالتخا  هبـسنلا و  فرط  فـالتخاب 

اذه هرس و  سدق  هدافأ  امک  هیف  ریض  الف  یعیبطلا  یلکلا  هیلکلا و  هیهاملا  وه  ضرعلاب و  لولعملا  امأ  يرت و  امک  وه  افلتخم و  هبـسنلا 
هر ن  تایرصنعلا ، یف  امک  دارفألا  ددعتب  هدوجو  ددعت  ههج  نم  وه  امنإ 
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ثداح هرایتخا  نأل  هرایتخا  یف  ارطـضم  اهنم  لوألا   (1) ناک نإ  رایتخالاب و  العاف  اهنم  لک  نوک  یف  هکرتشم  هریخألا  هثـالثلا  هذـه  و 
هریغ وأ  وه  ببـسلا  کلذ  نوکی  نأ  امإف  هبجوم  هلع  ضتقم و  ببـس  نع  هرایتخا  نوکیف  ثدـحم  ثداح  لکل  نکی و  مل  ام  دـعب  هیف 
یلإ رجنی  مالکلا و  دوعی  لوألا  یلعف  وأ ال  هرایتخاب  هرایتخال  اهتیببس  نوکی  نأ  امإف  هسفن  وه  ناک  نإ  یعدملا و  تبثف  هریغ  ناک  نإف 

الومحم ارطـضم و  نوکیف  راـیتخالاب  ـال  هیف  راـیتخالا  دوجو  نوکی  یناـثلا  یلع  هیاـهنلا و  ریغ  یلإ  تاراـیتخالا  یف  لسلـستلاب  لوـقلا 
لکلا بجوأ  يذـلا  یلزألا  رایتخالا  یلإ  هرخألاب  یهتنی  هنع و  هجراخلا  بابـسألا  یلإ  یهتنیف  هریغ  نم  رایتخالا  کلذ  یلع  الوبجم ] ]

.ضراع ضرغ  فنأتسم و  دصق  دئاز و ال  عاد  ریغ  نم  رایتخالا  ضحمب  هیلع - وه  ام  یلع 

ملعاف لعافلا  ماسقأ  تملع  اذإف 

دصقلاب لعاف  هنأ  یلإ  نییمالکلا  روهمج  عبطلاب و  لعاف  لکلا  أدبم  نأ  یلإ  یلاعت  هللا  مهلذخ  هیرهدلا  هیعابطلا و  نم  عمج  بهذ  هنأ 
مهیأر یلع  هتاذ  یف  هلـصاحلا  هیملعلا  روصلل  هیانعلاب و  هیجراخلا  ءایـشألل  هتیلعاف  نأ  یلإ  نیءاشملا  روهمجل  اـقافو  سیئرلا  خیـشلا  و 
مالکلا فنأتسم  یف  کل  ققحنـس  ریخألا و  ینعملاب  لکلل  لعاف  هنأ  یلإ  نییقاورلا  سرفلا و  ءامکحل  اعبت  قارـشإلا  بحاص  اضرلاب و 

نأ نم  عفرأ  هتاذ  نإ  لوألا و  هثالثلا  هوجولا  نم  دـحأب  هیلعافلاب  هفاصتا  زوجی  لکلا ال  لعاف  نإ  یلاعت  هللا  ءاش  نإ  هیتآلا  لوصـألا  نم 
لعاف اـمإ  وهف  اریبک  اولع  کـلذ  نع  یلاـعت  مسجتلا  لـب  رثکتلا  رارطـضالا  نع  رظنلا  عطق  عم  همازلتـسال  عبارلا  ینعملاـب  ـالعاف  نوکی 
همهوت امک  باجیإلاب  لـعفی ال  مل  أـشی  مل  نإ  لـعف و  ءاـش  نإ  ینعمب  راـیتخالاب  لـعاف  وهف  نیهجولا  يأ  یلع  و  اـضرلاب - وأ  هیاـنعلاب 

قدصب هقلعتم  ریغ  هیطرشلا  هحص  نإف  سانلا  نم  ریهامجلا 

يدحإ یبوجو  یلاعت  هرایتخا  لجأل  يأ  رطضم - هروص  یف  راتخم  یلاعت  قحلا  راتخم و  هروص  یف  رطضم  ناسنإلا  لاقی  انه  نم  و  - 1
هر س  قلعتلا ،
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لکلا ملعی  یجیـس ء  امک  لکلا  لعاف  نإف  امهنم - لوألا  وه  قحلا  نأ  الإ  هعانتما  لب  هبذـک  وأ  هبوجو  لب  اـهیلات  اهمدـقم و  نم  یش ء 
.هیانعلاب العاف  نوکیف  اهدوجول  أشنم  هتاذ  نیع  وه  يذلا  ءایشألاب  هملع  نوکیف  هتاذ  نیع  وه  ملعب  اهدوجو  لبق 

: لیثمت

اهتیلعاف نإـف  هفلتخملا  اـهلیعافأ  یلإ  ساـیقلاب  هیمدـآلا  سفنلا  یف  هققحتم  هروفـسملا  هتـسلا  اـهؤاحنأ  هروکذـملا و  هیلعاـفلا  فانـصأ 
اهل همدختـسملا  اهایإ  هلمعتـسملا  اهتاذ  نع  هثعبنملا - هیئزجلا  اهاوق  یلإ  سایقلاب  اذـک  اضرلاب و  اهتامهوت  اـهتاروصت و  یلإ  ساـیقلاب 

و تایـصخشلا - نم  عئاـبطلا  عزتـنی  یتـح  اـهبیکرت  هیئزجلا و  روصلا  لیـصفت  یف  هرکفتملا  مدختـست  سفنلا  نإـف  اـهلایخ  اـهمهوک و 
یتأیـس امک  كاردإلا  عناوم  نم  مسجتلا  هیمـسج و  اهنوکل  اـهتاوذ   (1) كاردإ يوقلا  کلتل  سیل  تامدقملا و  نم  جـئاتنلا  طبنتـسی 

یئزج كاردإب  الإ  متی  مادختسالا ال  هیئزجلا و  كرادملا  رئاس  لاح  فیکف  اهـسفن  رکنی  يوقلا  رئاس  سیئر  وه  يذلا  مهولا  نأ  یلع 
كاردإب هکردـملا ال  اهتاوذ  هکردـملا و  اهتاذ - سفنب  اهنع  هثعبنملا  تالآلا  کلت  كردـت  سفنلاف  هیف  مدختـسی  ام  مدختـسی و  اـمل 

روصتلا و درجمب  اهنم  لصحی  ام  یلإ  سایقلاب  اهتیلعاف  هلآلل و  هلآ  ذإ ال  يرخأ  هلآ  كاردإب  ـال  تملع و  اـمک  اهتاوذـل  يوقلا  کـلت 
رـصعملا ناسللا  مرج  نم  لـصاحلا   (2) ضبقلا طوقـسلا و  لیخت  نم  اهنم  لصاحلا  عفترملا  رادـجلا  نم  طوقـسلاک  هیاـنعلاب - مهوتلا 
لیصحت یلإ  اهل  هیعادلا  اهنع  هجراخلا  ثعاوبلا  ببسب  اهنم  لصحی  ام  یلإ  سایقلاب  اهتیلعاف  ضماحلا و  یشلل ء  اهروصت  نم  هبوطرلل 

هریخلا هحلاصلا  سفنلا  هیلعاف  امهریغ و  یشملا و  هباتکلاک و  دصقلاب  اهب  اهل  اهلامکتسا  اهضارغأ و 

امک نیلثملا  عاـمتجا  مزل  اـضیأ  و  اهتاوذـل - اـهکاردإ  مزل  ـالإ  يوقلا و  یف  يوقلا  روص  لوـصحب  اـهایإ  سفنلا  كاردإ  سیل  يأ  - 1
هر س  هلمعتسملا ، یه  اهتایئزج  نأ  لاحلا  اهتایلک و  تکردأ  الإ  سفنلا و  تاذ  یف  اهروص  لوصحب  اهکاردإ  سیل 

لعفلا هضومحلاب و  قلعت  ملعلا  نأل  لوألا - لاثملا  یف  امک  هل  هلع  لعفلاب  ملعلا  نوکل  لعفلل ال  هلع  ملعلا  نوک  درجمل  لاـثم  اذـه  - 2
هر س  رصعلا ، ضبقلا و  وه 
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ندـبلا و یف  هیزیرغلا  هرارحلا  هدافإ  جازملا و  ظفحل  اهتیلعاف  ربجلاب و  هللا  یلع  بذـکلا  روزلا و  هداهـش  انزلا و  لـعفک  حـئابقلا  لـعفل 
رسقلاب لازهلا  طرفملا و  نمسلا  ضرملا و  هیئامحلا و  هرارحلل  اهتیلعاف  عبطلاب و  اههبشأ  ام  رئاس  هحصلا و 

كاکفنالا امهنیب  روصتی  ثیحب ال  ماتلا  لعافلا  تاذ  مزاول  نم  لولعملا  نأ  یف  ( 16  ) لصف

رخآ دیق  رابتعا  نم  دب  لب ال  هتاذل  لولعملا  یف  هریثأت  نکی  مل  نإف  نوکی  وأ ال  لولعملا  یف  ارثؤم  هتاذل  نوکی  نأ  امإ  لعافلا  نأ  هنایب 
مث عومجملا  کلذ  وه  امنإ  لعافلا  لب  العاف  العاف  ضرف  ام  نکی  مل  اهریغ  وأ  هحلصم  وأ  هلآ  وأ  هدارإ  وأ  هفص  وأ  طرـش  دوجو  لثم 
لک هیلعافف  العاف - هرهوج  هتاذـل و  وه  نوکی  رمأ  یلإ  یهتنی  نأ  یلإ  العاف  الوأ  ضورفملا  یف  مالکلاک  عومجملا  کلذ  یف  مالکلا 

قادـصم هتیوهب  لعاف و  هتاذ  سفنب  وهف  مات  لعاف  لک  نأ  تبث  اذإف  هل  ضراع  رمأـب  ـال  هتقیقح  هخنـس و  هتاذـب و  هیلعاـفلا  ماـت  لـعاف 
لوقی نأ  لـئاقل  و  هتاذ - هخنـسب و  هیلإ  هبـستنملا  هنع  هعزتـنملا  هیتاذـلا  همزاوـل  نم  هلوـلعم  نأ  تبثف  ریثأـتلا  ءاـضتقالاب و  هیلع  مکحلل 

نأ ءایـشألا  نم  یـش ء  هقیقح  انفرع  اذإ  انأ  اذه  یلع  مزلی  لولعملاب و  ملعلا  هیلعافلا  هلعلاب  ملعلا  نم  لصحی  نأ  ترکذ  ام  یلع  بجیف 
الإ یش ء  نم  ام  دحاو و  نآ  یف  همزاول  عیمج  فرعن  یتح  ثلاثلا  یناثلا  نم  یناثلا و  همزال  بیرقلا  همزال  نم  بیرقلا و  همزال  فرعن 

کلذ هدـحاو و  هعفد  هیهانتملا  ریغلا  رومألا  كاردإ  سفنلل  مزلیف  هیاهنلا  ریغ  یلإ  مزال  اضیأ  همزال  مزالل  مزال و  همزالل  مزـال و  هل  و 
.داسفلا نیب 

نکل هروکذملا  هدعاقلا  یضتقم  وه  امک  هیتاذلا  همزاولب  ملعلا  مزلتسی  یش ء  هقیقحب  ملعلا  نأ  انملـس  نإ  انأ و  لوألا  هوجو  نم  هلح  و 
الإ قئاقحلا  نم  فرعن  نحن ال  هیهانتم و  ریغ  رومأ  كاردإ  دحاو  یش ء  كاردإ  نم  مزلی  یتح  امزال  یش ء  لکل  نأ  ملسن  ال 
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.يوصقلا اهبابسأ  اهیدابم و  اهسفنأ و  نود  هضئافلا ]  ] هیصاقلا اهراثآ  هریخألا و  اهمزاول  اهتافص و 

هفرعم یلع  متدـعاس  اذإف  تافـصلا  کلتل  همزال  اضیأ  تایهاملا  کلتف  تایهاملا  کلتل  همزال  یه  امک  تافـصلا  کـلت  نإ  لاـقی  ـال 
.تافصلا رئاسب  ملعلل  هلع  تایهاملا  کلتب  ملعلا  نوکی  مث  تایهاملا  کلتب  ملعلل  ایضتقم  اهب  ملعلا  نوکی  نأ  مکمزل  تافصلا 

نوکت نأ  اـهمزلی  ثلثملا  نم  ثـالثلا  اـیاوزلا  نإـف  یلک - سکع  ـالب  تاـفوصوملل  همزـال  تافـصلا  نوکی  نأ  زئاـجلا  نم  لوقن  اـنأل 
هلثم یلع  ماق  میقتـسم  طخ  یبنج  نع  نیتللا  نیتیوازلاک  ثلثملا  نم  ثـالثلا  اـیاوزلا  همزلی  ـال  نیتمئاـقلا  يواـست  نیتمئاـقل و  هیواـسم 

.هایاوز ثلثملا و  مدع  عم  نیتمئاقل  ناتیواستم  امهنإف 

عیمج فرعن  نأ  بجیف  ادبأ  رضاح  انسفن  هقیقحب  انملع  اذإف  انسفن  سفن  وه  انـسفنب  انملع  نأ  ءامکحلا  دنع  نیبتـسملا  نم  نإ  لاقی  ال 
نأ بجیف  اهداسف - اهمدق و  عانتما  ندبلا و  نع  اهؤانغتسا  اهمزاول  هلمج  نم  اهبعش و  اهاوق و  نم  اهراثآ - اهمزاول و  انسفنأ و  تافص 

.بسک رظن و  ریغ  نم  الصاح  انیب  لاوحألا  هذهب  ملعلا  نوکی 

نهذـلا و یف  الإ  توبث  اهل  نوکی  ام ال  انهاه  هیرابتعالا  ینعم  هیراـبتعا و  ریغ  مزاول  هیراـبتعا و  مزاول  نیبرـض  یلع  مزاوللا  لوقن  اـنأل 
نإف ندبلا  بارخ  دعب  ایقاب  اثداح و  انکمم و  اهنوک  عوضوملا و  نع  اینغ  هتاذب  امئاق  سفنلا  نوک  لثم  اذـه  اهایإ و  لقعلا  رابتعا  دـنع 

ریغ تافـص  دـحاو  یـشل ء  ناکل  هتباث  تناک  ول  بولـسلا  و  اهنع - یـش ء  بلـس  نع  هرابع  درجملا  ینغلاـک و  تافـصلا  هذـه  ضعب 
ناکمإلاک و اهـضعب  کلذک و  هیهانتم  ریغ  اللع  یـضتقیف  هیهانتم  ریغ  ارارم  لب  هدـحاو  هرم  هنع ال  هیهانتم  ریغ  بولـس  لجأل  هیهانتم 
ثودح و هل  ناکل  اتباث  ناک  ول  ثودحلا  نإف  لسلـستلا  یلإ  رجنیف  جراخلا  یف  اتباث  هنوک  ربتعا  اذإ  هعون  ررکتی  امم  ءاقبلا  ثودحلا و 

نوکی الف  جراخلا  یف  اهل  دوجو  امم ال  تافصلا  کلت  نأ  انملعف  ءاقبلا  یف  مکحلا  اذک  هیاهنلا و  ریغ  یلإ  اذکه 

دلجملا 2 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 433زکرم  ۀحفص 255 

http://www.ghaemiyeh.com


228 ص :

رابتعا دنع  تافـصلا  هذـه  ققحتل  هلع  نوکی  امنإ  لب  اقلطم  تافـصلا  کلتب  ملعلا  اهب  ملعلا  نم  مزلی  یتح  اهققحتل  هلع  یـشلا ء  تاذ 
هلع هربتعملا  تایطسولا  کلتب  سفنلا و  هیهامب  ملعلا  نأ  کش  تایطـسولا و ال  نم  هلمج  رابتعا   (1) دنع لب  اضیأ  اقلطم  اهل ال  لقعلا 

کلذ ریغ  یلإ  اهملأ  اهتذل و  اهکاردإ و  اهقوش و  اهتردـق و  لثم  سفنلل  یهف  هیرابتعالا  ریغلا  مزاوللا  امأ  مزاوللا و  هذـه  دوجوب  ملعلل 
رئاس و  تافـصلا - هذه  فرع  هتاذ  فرع  نم   (2) مرج الف  ضرفلا  رابتعالا و  یلع  اهفقوت  نود  نم  سفنلل  هلـصاحلا  تاینادـجولا  نم 
هرثک لـب  هسفن  دـنع  ماـت  روضح  هل  سیل  نمم  ساـنلا  رثکأ  نکل  هیرطفلا  اـهدونج  اـهمداوخ و  هیتاذـلا و  اـهعباوت  اهبعـش و  اـهراثآ و 

لابقإلا نع  هلهذی  هتاذب و  تافتلالا  نع  هیهلی  ایندلا  یف  هطروت  ساوحلا و  هکردـی  امب  هتافتلا  هدـش  و  هنع - هجراخلا  رومألاب  هلاغتـشا 
افیعض اکاردإ  الإ  هتاذ   (3) كردی الف  هتقیقح  قاح  یلإ  عوجرلا  اهیلإ و 

نم هیهام  اهل  نأ  نم  روهـشملا  یلع  یتاذـلا  ناکمإلا  ادـع  اـم  نأ  مولعم  هنـأل و  اـنلوقب  نرقی  اـم  طـسولا  اـهل و  هتبثملا  هلدـألا  يأ  - 1
دارملا سیل  هنأـش و  یلاـعت  تاذـلاب  بجاولاـب  قـلعتلا  رقفلا و  ینعمب  ناـکمإلا  اـهلف  اـهل  هیهاـم  ـال  نأـب  لوـقلا  یلع  اـمأ  تاـیرظنلا و 

ءاقبلا ثودـحلا و  روصت  یف  هیلبقلا  هیدـعبلا و  مدـعلا و  اهئانغ و  اـهدرجت و  روصت  یف  عوضوملا - هداـملا و  روصت  لـثم  تایطـسولاب 
هر س  تافصلا ، هذه  سفن  رابتعا  یف  هلخاد  اهنأل  دوجولا  دعب  دوجولا  وه  ءاقبلا  مدعلا و  دعب  دوجولا  وه  ثودحلا  نإ  ثیح 

تاذلاب و كردملا  عم  دـحتم  كردـملا  فیک و  اهتافـص  اهتاذ و  یف  لعفلاب  تراص  یتلا  سفنلا  دوجو  نیع  اهنألف  اهتافـص  امأ  - 2
یف اهایإ  هعماج  اهنألف  يوقلا  راثآلا و  امأ  اـهترفان و  وأ  اـهتمئال  هجوب - اـهتآشنم  تاذـلاب  تاـسوسحملا  تـالیخملا و  تاـموهوملا و 

هر س  لصفملا ، یف  لمجملا  ماقم  لمجملا و  یف  لصفملا  ماقم  نیماقم 
یلاـمجإلا و نم  بتارم  اذ  یلوصحلاـک  اـضیأ  يروـضحلا  نأ  ـالإ  اـیروضح  ناـک  نإ  اـهب و  هملع  مهـسفنأ و  مهاـسنأف  هللا  اوـسن  - 3

نیذلا نإف  هیرصبلا  هدهاشملا  تاجردک  کلذ  نیقیلا و  قح  هجرد  یلإ  امهتاجرد  یلع  دوهشلا  فشکلا و  امهبتارم و  یلع  یلیصفتلا 
نع فاص  وأ  ربغم  ءاوه  یف  یتش  تاطـسوتم  امهنیب  نیتیاغلا و  نیب  طـسوت  وأ  برق  هیاـغ  وأ  دـعب  هیاـغ  نم  ـالماک  اـناسنإ  نودـهاشی 
هیلإ هبـسنلاب  هدهاشملا  لهأ  نم  مهعیمج  هبیـصن  ردـقب  لک  هتاعانـص  هقالخأ و  هفاصوأ و  هایازم و  یلع  عالطا  عم  هفؤم - وأ  هحیحص 

، يروضح اهلک  لاعتملا  قحلا  یف  ءانفلا  ماقم  یلإ  لاعفلا  لقعلا  لعفلاب و  لقعلا  دح  یلإ  هعاضرلا  دح  نم  سفنلاب  سفنلا  ملع  اذـکف 
هر س 
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ریغلا سفنلا  دوجو  لب  اهتاذ  نع  هبعـشنملا  اهراثآ  اهب و  هصاخلا  اهتافـص  ضعب  نع  لفغی  اذـهل  الیلق و  اـتافتلا  ـالإ  اـهیلإ  تفتلی  ـال  و 
نوکی اهتاذ  نیع  نوکی  ثیح  اضیأ  اهتاذل  اهکاردإف  روصقلا  فعضلا و  هیاغ  یف  دوجو  هاهتـشم  ندبلا و  یلإ  قلعتلا  هدیدشلا  هلماکلا 
هرهاقلا هیلعتـسملا  هلماکلا  هیوقلا  هیرونلا  سوفنلا  امأ  اهراثآ و  اهـصاوخ و  اهمزاول و  لهجی  اهنع و  لـفغتف  روتفلا  ءاـفخلا و  هیاـغ  یف 

یف اهتاذ  عباوتل  تدهـش  اهتاذـل  تدهـش  امک  لب  اهدونج  اهاوق و  اهتافـص و ال  اهتاذ و  اهملع  نع  بزعی  ـالف  اـهدونج  اـهاوق و  یلع 
ارظتنم نکف  هنایب  کیتأیس  امک  دیهش  اهیلإ  بوسنم  یش ء  لک  یلع  اهتاذف  اهتاذ  دهشم 

اهماسقأ هیرصنعلا و  هلعلا  یف  ( 17  ) لصف

هعم وأ ال  هسفن  یف  ام  ریغت  عم  امإ  لوألا  هریغ و  هکرـشب  وأ  هتینادـحوب  امإ  یـشلا ء  کلذ  دوجو  هوق  هل  يذـلا  وه  یـشل ء  رـصنعلا  نإ 
منـصلا یلإ  هعـشملل  امک  لاح  هدایزب  ناک  ءاوس  هلاح  یف  ریغتلا  نوکی  نأ  امإ  ولخی  لوألا ال  هباتکلا و  یلإ  سایقلاب  حولل  امک  یناثلاف 
هناصقنب وأ  کـلذ  ریغ  وأ  مک  وأ  نیأ  یف  هل  هکرحلا  ضورعب  هلاوحأ - نم  لاـح  یف  اـمهیف  رـصنعلا  ریغتی  ثیح  لـجرلا  یلإ  یبصلا  و 
تحنلاب صقنی  هنإف  ریرـسلا  یلإ  بشخلل  امک  ناصقنلاب  امإ  هتاذ  هرهوج و  یف  ریغت  عم  نوکی  نأ  امإ  و  دوسألا - یلإ  ضیبألل  ام  لـثم 

عم ناک  نإ  هیناویحلا و  هجرد  یلإ  غلبی  یتح  هیرهوج  تالامک  هیلع  دیزی  ثیح  ناویحلا  یلإ  ینملل  امک  هدایزلاب  وأ  رهوج  نم  یش ء 
اذـه نم  تیبلا و  یلإ  هراجحلا  بشخلا و  لثم  وأ ال  نوجعملا  یلإ  جـلیلهلا  لثم  ام  هلاحتـسا  عم  امإف  یناثلا  اـمأ  هیروص و  تاخالـسنا 

سبدلا و رمخلا و  لخلل و  ریصعلا  لثم  رومأ  هدعل  رصنع  امإ  و  یلوألا - یلویهلاک  لکلل  رـصنع  امإ  رـصنعلا  مث  ددعلل  داحآلا  سنجلا 
.هفرص هقاف  هضحم و  هوق  هتاذ  یف  نوکی  لب  هیروص  ههج  هیف  نوکی  نأ ال  بجی  لوألا  رصنعلا  نإ  لبق  نم  انلق  دق 
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نأل هیلوألا  تایلویهلا  نم  هدحاو  یلع  مسقلا  اذه  قدصی  الف  هیرصنعلا  هیکلفلا و  روصلا  عیمج  لکلاب  دیرأ  نإ  لوقی  نأ  دحأل  سیلف 
هیرـصنعلا روصلا  عیمج  هب  دـیرأ  نإ  هیکلف و  هصاخ  هروص  ریغ  لبقی  کلف ال  لک  یلویه  کلفلا و  هروصل  هلباـق  ریغ  رـصانعلا  یلویه 

یلوألا ال یلویهلا  تاذ  لوـألا و  وه  دارملا   (1) لوقن انأل  اهب - صـصخی  نأ  دب  الف  رـصانعلل  هکرتشملا  یلویهلا  ریغ  یلع  قدـصی  الف 
بجوی الصأ  اهل  هیلعف  ذإ ال  هتاذ  نم  جراخ ال  نم  اهل  یجی ء  امنإ  ضعب  نود  اهضعبب  صیـصختلا  نأ  الإ  اهلک  روصلا  لوبق  نع  یبأت 

ام الإ  سیل  هروکذـملا  ماسقألا  عیمج  یف  رـصنع  هنإ  ثیح  نم  رـصنعلا  نأ  قحلا  لب  ضعب  نود  ضعبب  اهتاذ  بسحب  صیـصختلا  اـهل 
ءاوس ارصنع  رـصنعلا  نوک  ههجف  لصحت  ریغ  نم  ضحم  ماهبإ  رابتعالا  اذهب  هل  هتقیقح و  یـش ء و  هروصل  ادقاف  هتاذ - دح  یف  نوکی 
يذلا لوألا  رصنعلا  الإ  سیل  هعم  هرابتعا  هصخی و  ام  مامضنا  ببـسب  هیناثلا  هجردلا  یف  وأ  صـصخت  ریغ  نم  یلوألا  هجردلا  یف  ناک 

یلإ برق  املک  نأ  امکف  دوجلا - ضیفلا و  لامکلا و  عبنم  هتاذـب  یمویقلا  یقیقحلا  دوجولا  نأ  امک  روصقلا  صقنلا و  عبنم  هتاذـب  وه 
هوق اناصقن و  رفوأ  الامک و  صقنأ  هیلعف و  فعـضأ  نوکی  هنم  دـعب  ام  لـک  هیلعف و  ـالامک و  متأ  هیروص و  دـشأ  نوکی  قحلا  إدـبملا 

هیـسومانلا تاراشإلا  هیوبنلا و  تازومرلا  یف  اهنع  ربعی  کلذـل  کلذ و  سکعب  دوجولل  يرخألا  هیـشاحلا  یف  یتلا  یلوـألا  یلویهلاـف 
اهتیمدع اهتسخ و  یلإ  ریشی  امم  کلذ  ریغ  یلإ  نیلفاسلا  لفسأ  اضفلا و  ءالخلا و  هملظلا و  هیواهلاب و 

هیرصنعلا هکرتشملا  یلویهلا  نیب  اهنیب و  و  هیکلفلا - هیلوألا  تایلویهلا  نیب  یعونلا  فالتخالاب  لوقلا  هوقلا و  فرـص  یف  زیم  ذإ ال  - 1
اهسنج طئاسب  اضیأ  هیلوألا  تایلویهلا  نوکل  نیءاشملا  نم  رهتشا  امک  هطیسبلا  اهتاوذ  سفنب  هصاخلا  تادوجولا  نیب  نیابتلاب  لوقلاک 

یف فیکف  لوـقعم  ریغ  تازیمتلا  تاـیلعفلا و  نیع  یه  یتـلا  تادوـجولا  یف  اذـه  نکل  اهـسنج و  یف  اهلـصف  و  اهلـصف - یف  نمـضم 
هر س  هیف ، زیم  يذلا ال  مدعلاک  هوق  یه  امب  هوقلا  هوقلا و  نیع  یه  یتلا  تایلویهلا 
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هیرصنعلا هلعلا  باقلأ  یف  ( 18  ) لصف

ناسنإلاک و لوألا  اهتافاضإ  اهـضراوع و  رابتعاب  نوکی  دـق  اـهتایهام و  اـهتاوذ و  راـبتعاب  نوکی  دـق  ءایـشألل  یماـسألا  عضو  نأ  ملعا 
رهوج بسحب  اـهل  عضوی  مل  ثیح  هیناـسنإلا  سفنلا  هقیقحک  کـلذ  مسا و  یـشلا ء  تاذ  سفنل  عضوی  مل  اـمبر  بتاـکلاک و  یناـثلا 

هیناسنإک سیل  سفنلا  هیـسفنف  هل  اهریبدـت  هایإ و  اهکیرحت  ندـبلا و  یلإ  اهتفاضإ  ثیح  نم  اهل  عضو  امنإ  سفنلا  مسا  لـب  مسا  اـهتاذ 
هیهاملل امـسا  نوکی  یلقع و ال  ماع  موهفمل  امـسا  نوکیف  اقلطم  تاذلا  وه  رخآ  ینعم  سفنلا  نم  داری  نأ  الإ  دـیز  هیدـیز  ناسنإلا و 

يرـصنعلا رهوجلا  لیبقلا  اذه  نم  یـضرع و  رمأ  رابتعاب  لب  هتاذ  صوصخل  مسا  هل  عضوی  مل  امم  قئاقحلا  ضعب  نأ  رهظف  هصوصخم 
لعفلاب هلماح  اـهنأ  ههج  نم  یلویه و  یمـسی  هوقلاـب  هنأ  ههج  نم  وهف  اـهیلع  هدـئازلا  اـهتایثیحل  لـب  هتاذ  صوصخل  مسا  هل  دـجوی  مل 

اهنإ ثیح  نم  لومحملا و  هلباـقم  یف  وه  يذـلا  نیب  رهوجلا و  مسر  ءزج  وه  يذـلا  نیب  هنیب و  یظفللا  كارتشـالاب  اـعوضوم  یمـسی 
طسبألا وه  هظفللا  هذه  ینعم  نإف  اسقطسأ  یمسی  لیلحتلا  هیلإ  یهتنی  ام  رخآ  هنإ  ثیح  نم  هنیط و  هدام و  یمـسی  روصلا  نیب  هکرتشم 
مـسجلا یف  هلخادلا  يدابملا - دحأ  هنإ  ثیح  نم  ارـصنع و  یمـسی  بیکرتلا  هنم  يدـتبی  ام  لوأ  هنإ  ثیح  نم  و  بکرملا - ءازجأ  نم 

نم کلفلل  ام  یلع  یلویهلا  ظـفل  نوقلطی  مهنإـف  تاـقوألا  ضعب  یف  تاحالطـصالا  هذـه   (1) نوکرتی امبر  اـنکر و  یمـسی  بکرملا 
هب و هصوصخم  كالفألا  نم  دحاو  لک  هدام  نأ  عم  هدام  هنومسی  کلذک  لعفلاب و  نوکی  ادبأ  لباقلا  کلذ  ناک  نإ  لباقلا و  ءزجلا 

یف اهنأکف  هلاعفلا  بابـسألا  نم  لب  لباقلا  لبق  نم  ءاعدتـساب  سیل  اـهتروصب  هیکلفلا  یلویهلا  سبلت  نأـب  لوـألا  نع  راذـتعالا  نکمی 
اهل نأ  بسحب  سیل  اصخش  اعون و  هیکلفلا  داوملا  ددعت  نأب  یناثلا  نع  هروصلا و  نع  هیلاخ  اهتاذ 

هر س  اهایإ ، مهتاعارم  نم  رثکأ  مهکرت  لب  - 1
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ضحم ماهبإ  الإ  سیل  اهتاذ  هبترم  یف  اهلف  اهتاذ - یف  اهل  لصحت  هطیسبلا ال  هداملا  نأل  روصلا  نع  رظنلا  عطق  عم  اهتاذ  یف  تالصحت 
امنإ هیکلفلا  داوملا  ددعت  نأ  قحلاف  یلویهلا  ثحابم  یف  حضتیس  امک  لیحتسم  وه  و  هیتاذ - لوصف  يدابم  اهـسفن  یف  اهیف  ناکل  الإ  و 
هیتاذ هیقیقح  لوصفل  دابم  یه  یتلا  روصلا - کلتب  اـهداحتا  نم  برـضب  لـعفلاب و  هدوجوم  اهتاذـل  هلـصحملا  هیروصلا  اهبابـسأب  وه 

دنع رخآ  رابتعاب  هیـصخشلا  (1) و  راـبتعاب هیـسنجلا  هدـحولا  نم  اوحن  هموقملا  روصلا  کـلت  نع  رظنلا  عطق  عم  اـهتاذ  یف  اـهل  نوکیف 
یش ء طرشب ال  وأ  یش ء  طرشب  اهذخأ ال 

هروصلا یلإ  یلویهلا  قوش  لاح  یف  ( 19  ) لصف

هراشا

نأ یلع  هحـضاو  هلالد  لدی  مهراکفأ  جـئاتن  مهراثآ و  نم  انل  رهظ  ام  مهنع و  یکح  ام  یلع  ءامکحلا  نم  ءامدـقلا  هتبثأ  امم  اذـه  نإ 
یلع هینبم  تناک  مهرومأ  لب  نیقی  ریغ  نم  لیختلا  نظلا و  درجم  یلع  نیمختلا و ال  هفزاجملا و  یلع  سیل  مهرارسأ  مهزومر و  ینبم 

هردکملا تارودکلا  نع  مهرئامض  هیقنت  بولقلل و  هیفصملا  تاضایرلاب  مهنطاوب  هیفصت  دعب  هینیقیلا  نیهاربلا  هیرونلا و  تافـشاکملا 
اوراشأ مث  لاحلا  هیلج  اهل  ترهظ  قحلا و  رطـش  اهب  تذتحا  مهتآرم و  تلقیـصت  مهرارـسأ و  تفطل  مهناهذأ و  تفـص  یتح  لوقعلل 

نم ماقملا  اذـه  رئاظن  نم  ریثک  یف  مهنأش  وه  ام  یلع  لاـقملا - نم  هل  نیدعتـسملا  سوفنلل  ابـسانم  هودـجو  اـم  بسح  اـهنم  ذـبن  یلإ 
تویبلا یف  لوخدلا  مدع  اهباستکا و  یف  جهنملا  رییغت  همکحلا و  فیرحت  ندل  نم  مهنع - رخأت  نم  نأ  الإ  لاثمألا 

یه فیک و  هیـصخش  هدـحاو  یهف  اهتاذ - رابتعاب  اـمأ  یطرـشباللا و  راـبتعالا  وه  اـهنم و  ذوخأـملا  یـصقألا  سنجلا  راـبتعاب  يأ  - 1
ذختت هضحم  هوق  اهنأ  هیماهبإ  هیـسنج  هدـحو  اهتدـحو  یلویهلا  نإ  مهلوق  ینعم  وأ  تالاحتـسالا  تاـبالقنالا و  یف  هیوهوهلل  هحلـصم 
هبترم ظافحنال  رحبلا  ءام  نم  هرجلا ال  ءام  نم  نیتعصقلا  ءام  نإ  لاقی  اذل  هیصخشلا و  اهتدحو  یفانت  بتارم ال  اهل  نأ  وأ  هروص  لکب 

هر س  یناثلا ، نود  لوألا  یف  هنیعم 
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یف اوحدـق  اذـه  انموی  یلإ  ایندـلا  بلط  هسائرلا و  هتبحم  سفنلا و  ضارغأب  اهقوش  ظعولا و  هباطخلا و  نم  نونفب  اهجزم  اهباوبأ و  نم 
لقنب نیحداقلا - ءالؤه  قوثو  مدـعل  امإ  نیرمأ  دـحأل  کلذ  قیقحت و  لیـصأت و  ریغ  نم  هیبشتلا  زوجتلا و  درجم  یلإ  هوبـسن  کـلذ و 

بئاوش نع  اهدرجت  اهئافـص و  عم  مهلوقع  مهماهفأ و  غلبی  مل  ثیح  مهتبترم  لامکب  لهجلل  امإ  ءامظعلا و  کئلوأ  نع  بلطملا  اذـه 
نأ وهف  هیف - حدقلا  یف  هورکذ  يذلا  امأ  هتاوهـشل و  نیبلاطلا  ملاعلا و  اذـه  تاذـل  یف  نیکمهنملا  رثکأ  لوقع  هب  تغلب  ام  یلإ  ایندـلا 

قوشلا ال نأل  لطاب  اضیأ  یناثلا  نالطبلا و  رهاظ  لوألا  و  ایعیبط - وأ  ایناسفن  نوکی  نأ  امإ  یلویهلا  یف  ءامدقلا  هتبثأ  يذلا  قوشلا  اذه 
هروصلا کلت  یلإ  اهعئابطب  هکرحتم  هداملا  تناکل  ـالإ  لـطاب و  لوـألا  هروصلا و  قلطم  یلإ  وأ  هنیعم  هروص  یلإ  نوکی  نأ  اـمإ  ولخی 

یلإ نوکی  امنإ  قوشلا  یتأیس و  ام  یلع  هروص  نم  ولخت  هداملا ال  نأل  لطاب  اضیأ  یناثلا  فلخ و  اذه  رسقلاب  هلصاح  اهادع  ام  ناکف 
.لیصحتلا نع  دیعب  مالکلا  اذه  نأ  تبثف  اولاق  لصاحلا  ریغ 

: لیصحت بیقعت و 

هراشا

دق لاق و  ثیح  ءافـشلا  باتک  تایعیبط  یف  سیئرلا  خیـشلا  مالک  نع  اذـخأ  هیقرـشملا  ثحاـبملا  بحاـص  هدروأ  اـمم  لوقلا  اذـه  نإ 
الف یناسفنلا  قوشلا  امأ  همهفأ  تسل  یـش ء  اذه  رکذلاب و  هروصلا  هیبشت  یثنألاب و  اههیبشت  هروصلا و  یلإ  یلویهلا  قوش  لاح  رکذـی 

- لفـسألا یلإ  رجحلل  امک  قابـسنالا  لیبس  یلع  هثاعبنا  نوکی  يذـلا  یعیبطلا  يریخـستلا  قوشلا  امأ  یلویهلا و  نع  هبلـس  یف  فلتخی 
كانه ناک  ول  روصلا  یلإ  هقاتشم  یلویهلا  نوکی  نأ  زوجی  ناک  دقل  اهنع و  دیعب  اضیأ  اذهف  یعیبطلا  هنیأ  یف  هل  صقن  دعب  لمکتسیل 

نأ اهل  ناک  اعون و  اهایإ  هلمکملا  روصلا  نم  هل  لـصحی  اـمب  هعاـنقلا  نادـقف  وأ  اـهتن ]  ] هتنراـق هروص  لـالم  وأ  اـهلک  روصلا  نع  ولخ 
اهلک و روصلا  نع  هیلاخ  تسیل  (1) و  هکرحم هوق  اهیف  ناک  نإ  نیألا  باستکا  یف  رجحلل  امک  هروصلا  اهباستکا  یلإ  اهسفنب  كرحتی 

هلصاحلا هروصلل  لالملا  اهب  قیلی  ال 

هر س  هیرهوجلا ، هکرحلا  زاوج  یلع  ءانب  اهل  هیتاذ  هکرحلا  نوکی  نأ  زوجی  مل ال  - 1

دلجملا 2 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 433زکرم  ۀحفص 261 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j2/AKS BARNAMEH/#content_note_233_1
http://www.ghaemiyeh.com


234 ص :

ناک نإ  اهیلإ و  قاتـشی  نأ ال  بجو  اهلوصح - سفنلل  لالملل  ابجوم  ناک  نإ  هروصلا  هذه  لوصح  نإف  اهـضفر  اهـضقن و  یف  لمعتف 
هعنق ریغ  نوکی  نأ  اضیأ  زوجی  هبجوی و ال  ببس  كانه  نوکی  اهرهوج و  یف  ارمأ  نیح ال  دعب  اهل  اضراع  قوشلا  نوکیف  تلاط  هدمل 

امأ یناسفنلا و  قایتشالا  هیلإ  قاسنی  هنأ  نظ  امبر  لاـحملا  لاـحم و  اذـه  نإـف  اـهیف  دادـضألا  عاـمتجا  یلإ  هقاتـشم  لـب  لـصحی - اـمب 
كرحتی نأ  زوجی  فیکف  اذـه  عم  هلاحم و  ریغ  هیعیبطلا  تایاغلا  هلمکملا و  هعیبطلا  یف  هیاـغ  یلإ  نوکی  اـمنإف  يریخـستلا  قاـیتشالا 

اذه اولعجی  مل  ول  اهتکرحب و  اهبـستکی  اهنأ  هدوجوملا ال  اهتروص  لطبی  ببـس  نم  هیراطلا  هروصلا  اهیتأی  امنإ  هروصلا و  یلإ  یلویهلا 
نم قوشلا  اذـه  ینعم  روصت  ناـکل  هقحـاللا  هیناـثلا  تـالامکلا  یلإ  لـب  یلوأ  تـالامک  یه  یتـلا  هموـقملا  هروـصلا  یلإ   (1) قوشلا

مالکب هبشأ  وه  يذلا  مالکلا  اذه  مهف  یلع  رسعت  ءایشألا  هذه  نمف  هموقملا  هروصلا  یلإ  اهل  اقوش  کلذ  اولعج  دق  فیکف و  رذعتملا 
قالطإلاب یلویهلا  لدب  ناک  ول  هیف و  هیلإ  عجریلف  مهفلا  قح  مالکلا  اذه  مهفی  يریغ  نوکی  نأ  یسع  هفـسالفلا و  مالکب  هنم  هیفوصلا 

لفستلا یف  ضرألا  لثم  هروصلا  کلت  تالامکتـسا  وحن  ثاعبنا  یتلا  هروصلا  نم  ثدحی  یتح  هیعیبطلا  هروصلاب  لمکتـسی  ام  یلویه 
همهفأ تسل  اممف  قالطإلا  یلع  امأ  هلعافلا و  هروصلا  یلإ  قوشلا  کلذ  عجرم  ناک  نإ  هجو و  مالکلا  اذهل  ناکل  دعـصتلا  یف  رانلا  و 

.ماقملا اذه  یف  خیشلا  مالک  مامت  اذه 

هیناحورلا یئابآ  هابشأ  مه  نیذلا  قئاقحلا  هفرعم  یف  يذیتاسأ  مولعلا و  یف  یخیاشم  یلإ  هبـسنلاب  بدأتلا  یلع  یتظفاحم  لجأل  ینإ  و 
لوقعلا نم  هینالقعلا  يدادجأ  و 

یفانلاف قوشلا  قشعلا و  تبثی  تبثملاف  قوشلا - نم  معألا  قشعلا  یف  لب  هجوب  دـقفلا  هیف  ربتعملا  قوشلا  صوصخ  یف  سیل  عازنلا  - 1
هقرافملا لوقعلا  هتاذل و  قشاع  لوألا  اولاق  امک  نادـجولا  عماجی  هنأل  قشعلا  یفنی  خیـشلا ال  نم  نایبلا  اذـه  امهیلک و  یفنی  نأ  دـب  ال 
لمعتـسا هیقـشعلا  هلاسرلا  یف  خیـشلا  نأ  کلذ  یلع  لیلدلا  خیـشلا و  هلاق  ام  هدرطی  هروصلل ال  هقـشاع  یلویهلا  انلق  ولف  نویهلإ  قاشع 

هر س  اذهب ، تفاهتلا  تبثأ  هرس  سدق  فنصملا  قوشلا و  ظفل 
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یف هردـق  هللا  مظع  سیئرلا  خیـشلا  لـثم  فرتـعا  اـمیف  هقیقحلا  فشک  یف  یـسفن  نم  هصخر  دـجأ  تسل  هیلاـعلا  سوـفنلا  هسداـقلا و 
توکسلا تیأر  تنک  لب  هتفرعم  یف  رسعلا  هکرد و  نع  زجعلاب  هیلمعلا  هیملعلا و  نیتجردلا  یف  هنأش  عفر  هیلاثملا و  هیلقعلا و  نیتأشنلا 

يدنع احضاو  رمألا  کلذ  ناک  نإ  قیلأ و  يرحأ و  هرسعت  هتبوعصل و  هیف  زجع  امع  زجعلاب  فارتعالا  قحأ و  یلوأ و  هنع  تکـس  امع 
مخاـفأ هتبثأ - يذـلا  قوشلا  ناـیب  حـضوأ  نأ  نیقیلا  ءاـغتبا  یف  یباحـصأ  نیدـلا و  یف  یناوخإ  ضعب  یلع  حرتقا  یتـح  يدـل  اـحقنم 

زونک جرختـسأ  هیلإ و  اوراشأ  امع  عامجإلا  عانق  فشکأ  ینالویهلا و  رهوجلا  یف  ءایلوألا  نم  ءافرعلا  رباـکأ  ءاـمکحلا و  نم  ءامدـقلا 
و هحارتقا - هدـشل  هفاعـسإ  ینمزلأف  هیداملا  هوقلا  یف  یعیبطلا  ناـقوتلا  نم  هومتک  اـم  رهظأ  هولمجأ و  اـم  لـصفأ  هورتس و  اـمیف  زومرلا 

.هحایترا هوقل  هتبلط  حاجنإ  یف  یناجلا 

همدقتملا لوصفلا  یفانم  تضم  دق  هنإ  دیدستلا  دییأتلا و  هللا  نم  لوقأف و 

.الیصأت ادیهمت و  اهرکذت  نم  ماقملا  اذه  قیقحتل  دب  ال  لوصأ -

هینیع هدحاو  هقیقح  دوجولا  نأ  نم  هانیب  ام  اهنم  لوألاف 

وأ هقیقحلا  تاذلا و  مامتب  هبتارم  هدارفأ و  نیب  فالتخالا  سیل  نأ  نورخأتملا و  همعز  امک  يوناث  لوقعم  ینهذ و  موهفم  درجم  سیل 
یه هدارإلا  هردقلا و  ملعلا و  نم  هیلامکلا  هتافص  نأ  فعـض و  هدش و  صقن و  لامک و  رخأت و  مدقتب و  لب  هیـضرع  وأ  هیلـصف  رومأب 

يوق دوجوملا  نم  یش ء  یف  دوجولا  يوق  اذإف  هیدوجولا  تالامکلا  رئاسل  أدبم  هرهوجت  سفنب  هخنس  دوجولا و  هقیقح  نأل  هتاذ  نیع 
.تفعض فعض  اذإ  هیلامکلا و  هتافص  عیمج  هعم 

صاخلا اهدوجو  یه  هیهام  لک  هقیقح  نأ  یناثلا  لصألا  و 

امأ هدوجو و  وحن  وـه  یـش ء  لـکل  هلعلا  نع  ضئاـفلا  جراـخلا و  یف  قـقحتملا  نإ  عابتتـسالا و  یلع  هیهاـملا  کـلت  هب  دـجوی  يذـلا 
نع تاذلاب  ضافملا  دوجوملا و  وه  ام  عم  اهداحتال  لب  اهتاذـل - هلعلا ال  نع  ردـصت  عقاولا و  یف  دـجوت  امنإ  یهف  هیهاملاب  یمـسملا 

دوجولا هیهاملا و  نیب  داحتالا  ببسلا و 
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یف هتیؤرل  ینهذ  حبـش  هنع و  هیلقع  هیاکح  یه  یـش ء  لک  هیهام  نإف  یئرملا  هآرملا و  یکحملا و  هیاکحلا و  نیب  داـحتالا  وحن  یلع 
یقوذلا ینافرعلا  دوهشلل  اقباطم  ینیقیلا  یناهربلا  هجولا  یلع  اقباس - هرکذ  رم  امک  هل  لظ  جراخلا و 

هیلإ قوشتم  قوشعم و  رثؤم و  قالطإلا  یلع  دوجولا  نأ  ثلاثلا  لصألا  و 

نع قئاقحلا  ضعب  فعـض  تاروصقلا و  مادـعألا و  یلإ  هعجار  امإ  یهف  تادوجوملا  ضعب  یف  يءارتی  یتلا  تاهاعلا  تافآلا و  امأ  و 
قیاضتلا و ملاع  یف  هعقاولا - ءایـشألا  یف  دوجولا  نم  نیوحن  نیب  مداصتلا  یلإ  عجری  اهنأ  امإ  و  دوجولا - نم  لـضفألا  وحنلا  لاـمتحا 

اذـه رخآلا و  یلع  هبلغلا  هیقافتالا  بابـسألا  ههج  نم  هدوجو  دـنع  نیداضتملا  نم  لک  یعدتـسی  ثیح  داضتلا  ضراعتلا و  مداصتلا و 
یف امهنم  لک  دوجو  صیـصخت  لجأل  لب  دوجوم  وه  امب  ادوجوم  امهنم  دحاو  نوک  وأ  امهنوک  لجأل  سیل  امهنیب  داضتلا  مداصتلا و 

هیلع و هلوق  وأ  هعم  هداحتا  وأ  هب  هتطاحإ  وأ  رخآلا  یلع  هلامتـشا  نع  رـصقی  قیـضی و  هیئزج  هنیعم  هأشن  هصاخ و  هبترمب  هتیوه  هسفن و 
لوزن هیاغ  یه  یتلا  هیرادـقملا  هیمـسجلاب و  یجراخلا  ماوقلا  هقلعتم  اـهنوکل  ءایـشألا  ضعب  تادوجو  نیب  فلاـختلا  قیاـضتلا و  اذـه 

نع اهقیض  نیعم و  دح  یف  الإ  هحسفلا  نع  اهدوجو  ءادر  رـصقل  ریداقملا  داعبألا و  یه  ادوجو  ءایـشألا  قیـضأ  نأ  هصقن و  دوجولا و 
تالـصتملا رئاس  ریداقملا و  داعبألا و  یهانت  یلع  هلادـلا  نیهاربلا  ضوهنل  اهزواجتی  هیهاـنتم ال  هبترم  یلع  ـالإ  يداـمتلا  طاـسبنالا و 

اهئازجأل اهتاذـل و ال  لوصحلا  اهتاذـل  نکمی  ثیحب ال  دوجولا  فعـض  نم  اضیأ  اهنأل  قیقحتلا و  لهأ  دـنع  اضیأ  هراقلا  ریغ  هراقلا و 
هذه مزل  اممف  هیلاصتالا  هتیمک  هیرادقملا و  هتیوه  بسحب  رخآلا  نع  بیغی  اهنم  لک  لب  ضعب  دنع  اهـضعب  روضحلا  عمجلا و  هیدحأ 

عمتجی رخآ و ال  ضعب  نع  هیلاصتالا - هیرادقملا  هضاعبأ  نم  لک  قرافتی  نأ  وه  دوجلا  ضیفلا و  عبنم  نع  هدعبل  دوجولا  نم  هبترملا 
نع لکلا  بیغی  ءازجألا و  نع  ءازجألا  اهیف  برهی  اهددـبت  اهدوجو و  فعـض  هیاغل  هیلاصتالا  هیوهلا  هذـه  ناکف  دـحاو  دـح  یف  هعم 

اذهل لکلا و 
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یش ء روضح  نع  هرابع  ملعلا  ذإ  رـشلا  توملا و  و  هلفغلا - لهجلا و  ملاع  اهملاع  نوکی  هیلوقعملا و  هیلقاعلا و  عنمی  اهب  قلعتلا  نوکی 
لهجلا و هدایز  همزلی و  ام  ملعلا و  هلق  نوکی  دوجولا  فعض  ردقبف  یشلا ء  کلذب  هل  ملع  یـشل ء ال  هدنع  روضح  امف ال  یـش ء  دنع 
نامزلاک و اهنم  راقلا  ریغ  ادوجو  تالصتملا  ریداقملا و  فعضأ  مث  اهدوجو  هبسن  یلع  تاممکتملا  تایرادقملا و  هیملاعف  هبحصی  ام 

مالک اذه  ناکملا و  نم  دـحاو  دـح  یف  عامتجالا  اهنم  راقلل  عسی  امک ال  نامزلا  نم  دـحاو  نآ  یف  عامتجالا  اهعـسی  ثیح ال  هکرحلا 
زیزعلا هللا  ءاـش  نإ  میمتت  حیـضوت و  هداـیزب  لوقلا  فنأتـسم  یف  هیلإ  عجرن  اـنلعل  هقیقحت و  هنییبـت و  عضوم  اـنهاه  سیل  نیبـلا  یف  عقو 
ایقیقح اریخ  ناک  امل  دوجولاف  اقباس  رم  امک  قالطإلا  یلع  قوشعم  رثؤم و  دوجو  وه  ثیح  نم  دوجولا  نأ  رکذـت  نأ  انهاه  ضرغلاف 

.اقوش هبلط  هدقف  اذإ  اقشع و  هکسمأ  هظفح و  یش ء  هفداص  اذإف 

هجوب لصاح  ریغ  هجوب  لصاح  وه  ام  لامک  بلط  وه  قوشلا  ینعم  نأ  عبارلا  لصألا  و 

ام رمأل  دجاولا  اذک  لیحتسم و  قلطملا  لوهجملل  بلطلا  ضحملا و  مودعملل  قوشلا  ذإ  هبلطی  هقاتـشی و ال  اسأر ال  ام  رمأل  مداعلا  نإف 
ءاحنأ نم  يرب ء  وه  مامتلا و  هیاغ  یف  دوجولا  هلیـضف  نم  وه  ذإ  هناحبـس  بجاولاف  لصاحلا  لیـصحت  هلاحتـسال  هبلطی  هقاتـشی و ال  ال 

ماـمت و یلإ  هکرح  بلط و  هیرتعی  یـش ء و  یلإ  قوشت  هقحلی  نأ  لاـحمف  تاذـلا  دوجولا و  یف  روصقلا  بئاوش  نع  سدـقم  صقنلا 
یلع هروطفم  اهنوکل  هلاعفلا  لوقعلا  اذک  هاوس و  نم  لک  هقشعی  هیلإ و  قاتشی  نأ  هب  قیلی  مامتلا - قوف  دوجولا و  مات  هنوکل  لب  لامک 
رحب نم  هفرتغم  اهلعاج  اهعدـبم و  لامجل  هدـهاشم  اهمویق  يدـی  نیب  هلثام  اهنم  لک  هبترمب  قیلی  یتلا  اهلئاضف  یلع  هلوبجم  اـهتالامک 

ملاعلا یلع  اهنم  هدراولا  تاریخلا  نم  دـجوی  ام  اـهتادوجو و  ءاـعو  اـهتاوذ و  هلـصوح  ردـقب  دوجلا  ضیفلا و  عبنم  دوجولا و  ریخلا و 
یلع اهنم  هضئاف  تاحـشر  لفاوسلا و  یلإ  اهنم  هلزاـن  بهاوم  و  اـیاطع - زئاوج و  یه  لـب  همارک  هلیـضف و  اهدـیزی  اـمم  سیل  یندـألا 

تافتلا ریغ  نم  یناوألا 
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همئاه اهنوکل  اهتاوذ  یلإ  تافتلالاب  لب  اهنود - ام  یلإ  قوشتلاب  اضیأ  یه  فصتی  الف  تاـنئاکلا  حالـصإ  یلإ  اـهنم  دـصق  ضرغ و  و 
هبسنلاب قوشلاب  فصوی  یلعألا ال  إدبملا  یف  اهقارغتـسا  ماود  هب و  اهلاصتال  یقیقحلا و  دوجولا  دوهـش  یف  هقرغتـسم  لزألا  لامج  یف 

ءاحنأ نم  وحن  یف  اهـسفنأ  رابتعا  دنع  اهرهاوج  هملظ  اهتایهام و  ءافخ  بسحب  هیناکمإلا  اهتاوذ  یف  جمدنم  وحنب  الإ  اضیأ  یلاعلا  یلإ 
نع اهتایوه - ناصقن  اهتادوجو و  روصق  لجأل  کـلذ  اـهئراب و  دوجو  بوجوب  بجاولا  اـهدوجو  نع  هدرجم  اـهایإ  لـقعلا  هظحـالم 
نم هجولا  کلذ  نم  یهف  يدـحإلا  رونلا  یقیقحلا و  دوجولا  نم  اهکاردإ  هقدـح  یلع  لضفی  اـم  قارـشإ  اـهیلع و  دـیزی  اـم  هدـهاشم 

یلاعت لوألا  رون  عوطـس  دنع  هلئازلا  عقاولا  یف  هعفترملا  لقعلا  رابتعا  یف  یه  ثیح  نم  هیهاملل - همزاللا  هرودکلا  هملظلا و  ءافخلا و 
وأ  (1) هیوامـس اروص  وأ  هیکلف  اسوفن  تناک  ءاوسف  دوجولا - نم  نیتبترملا  نیتاه  ریغ  امأ  هیـسودقلا و  هیدوجولا  هیرونلا  اـهتاوذ  یلع 
امک لاـمک - وأ  ماـمت  یلإ  قوش  هوق و  اهبحـصتسی  اـمم  اـهعیمج  نإـف  هیمـسج  یلویه  وأ  هیدادـتما  رهاوج  وأ  هیرـصنع  هیعون  عئاـبط 

عیمج نأ  حـضتیل  تاکرحتملا  قوش  تایاغلا  ثحبم  یف  لبق  يذ  نم  ملع  دـق  یلاعت و  هللا  ءاش  نإ  یلویهلا  باـب  یف  کـل  فشکنیس 
میدقلا عدبملا  اذهل  هیدوبعلاب  فارتعا  یلع  لب  میضخلا  رحبلا  اذه  نم  قوش  فارتعا  یلع  هنئاک  ءایشألا  هذه 

اهضعب یتلا  يواعدلا  هذه  تررقت  لوصألا و  ناکرألا و  هذه   (2) تدهمت اذإ  و 

هر س  خسانلا ، ملق  نم  طقس  هلعل  نجلا و  سنإلا و  نم  هیرصنع  اسوفن  وأ  اهدعب  باوصلا  - 1
لـقعلا و شرع  یف  ههجو  رهظ  ِهَّللا  ُهْجَو  َّمَثَف  اوُّلَُوت  اـمَْنیَأَف  یلاـعت  هلوق  مکحب  هنأ  وه  رخآ و  هجوـب  یلوـیهلا  قـشع  ریرقت  نکمی  و  - 2

يذلا ینارونلا  هجولا  وه  هنیعب  یلویهلا  یف  يذلا  ینارونلا  هجولاف  دحاو - دحاولا  هجو  وه  امب  دحاولا  هجو  نأ  مولعم  یلویهلا و  شرف 
- اهسفن اهتبحم ال  اهتیشم و  اهیف  يوطنملا  ءایشألل  هینیوکتلا  هتبحم  هللا و  هیشم  نیع  لکلا  یف  يذلا  دحاولا - هجولا  کلذ  لقعلا و  یف 

هر س  ریغ ، روهظلا ال  یف  توافتلا  دحاو و  خنس  بوبحم  یشم و  لک  یف  هبحملا  هیشملا و  کلت  اهسفنأ و  مزاول  و 
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لوقنف لوصفلا  قباوس  یف  هنیبم  اهضعب  هنیب و 

یلوألا یلویهلا  یف  قوشلا  تابثإ  امأ 

هیلع ناهربلا  میقنس  نیءاشملا و  عابتأ  یلـصحم  نم  هریغ  سیئرلا و  خیـشلا  فرتعا  امک  نوکلا  نم  اظح  دوجولا و  نم  هبترم  اهل  نألف 
هداملا داحتا  اهب  هدحتملا  اهیلع  هضئافلا  ءایشألا  دوجو  هوق  نع  هرابع  اهنأل  هفیعـض  هبترم  دوجولا  یف  اهتبترم  تناک  نإ  هعـضوم و  یف 

نأ  (1) یلوألا همدـقملا  مکحب  ملع  دـق  دوجولا و  نم  وحن  اهل  ناک  اذإ  هیهاملا و  یف  لصفلاب  سنجلا  داـحتا  دوجولا و  یف  هروصلاـب 
اهل نوکیف  ققحت - ام  فیک  ققحت و  امنیأ  دوجولل  همزاللا  تالامکلا  نم  هردقلا  هدارإلا و  ملعلا و  عم  دـحتم  دـحاو و  دوجولا  خـنس 

لجأل نوکیف  هیناثلا  همدـقملا  مکحب  اهتیوه  اهتاذ و  وه  يذـلا  اهدوجو  فعـض  ردـق  یلع  افیعـض  اروعـش  لاـمکلاب  روعـشلا  نم  وحن 
امل هثلاثلا و  همدـقملا  مکحب  عیمجلل  تاذـلاب  رثؤم  بولطم و  وه  يذـلا  لماکلا  قلطملا  دوجولل  هبلاط  اهل - صقانلا  دوجولاب  اهروعش 
هنم دـقفی  ام  لوصح  یلإ  اقاتـشم  نوکی  همامت - هل  لصحی  مل  تالامکلا و  نم  ضعب  هل  لصح  ام  لـک  هعبارلا  همدـقملا  مکحب  ناـک 
یلإ قوشلا  هیاغ  یف  یلویهلا  نوکیف  مامتلا  کلذ  لوصحب  هیف  دـجوی  ام  میمتتل  ابلاط  هقباطی و  دوقفملا و  کلذ  يذاحی  ام  ءازإب  اقوش 

هداـیز دوجولا و  هدـش  نإ  لوقأ  تسل  هیعیبـطلا و  عاونـألا  نم  اـصاخ  اـعون  اـهایإ  هلـصحملا  هیعیبـطلا  روصلا  نم  هممتی - هلمکی و  اـم 
وقتی مل  نإ  یلویهلا و  یف  قوشلاف  هیلإ  قاتشملا  یف  هتدع ]  ] همدع وأ  لامکلا 

ریـصی وه  امب  دوجو و  وه  امب  یلویهلا  یف  يذلا  دوجولاف  كارتشالا  هب  ام  نیع  هبتارم  یف  زایتمالا  هب  ام  تایئزج و  هل و ال  ءزج  ال  - 1
دوجولا نکل  یلویهلا  یف  اذکف  یبیرقت  یقیقحت ال  قوش  یقیقح و  قشع  وه  روعـشلا و  تاوذ  یف  يذلا  دوجولا  نیع  یهلإلا  عوضوم 

- هتحبلا هملظلا  عم  هارت  نإ  رون  لـظلا  نأ  اـمک  قلطملا  مدـعلا  یلإ  اهفـضت  نإ  دوجو  هوقلا  دوجولا و  هوق  هنوکل  فیعـض  یلوـیهلا  یف 
تاذ نکمم  لـکل  یبیکرت  جوز  نکمم  لـک  مکحب  تلق  اهـسفنل - ـال  یلویهلا  دوجول  قشعلا  کـلذ  تلق  نإ  .قوشلا  قشعلا و  اذـکف 
تلق نإف  دوجولاب  يولویهلا  هتوذتف  لصألا  یه  هیدوجولا  هتاذ  هیناثلا  همدقملا  مکحب  هتیهام و  یه  هیناملظ  تاذ  هدوجو و  یه  هیرون 

اهدوجو ءاـعو  یف  لوـألا  إدـبملاب  قشع  هنإ  تلق  نإ  تقدـص و  هروصلاـب  قشع  هنإ  تلق  نإ  تقدـص و  هسفنب  قـشع  دوـجولا  کـلذ 
هر س  هدمحب ، حبسی  الإ  یش ء  نم  نإ  مکحب  دحاو و  دوجولا  خنس  نأ  مکحب  تقدص 
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يذلا دوجولا  هعیبط  نم  اهل  يذلا  دوجولاب  روعشلا  نم  افیعـض  اوحن  اهل  نإ  فیک و  تالامکلا  نم  هیلإ  قاتـشی  ام  بسح  اروعـش  اهیف 
هوق اهدوجو  نوکل  اهتیلعف  رومألاب ال  روعشلا  هوق  وه  امنإ  اهروعش  نأ  ههج  نم  لوألا  رابتعالاب  ضرفلا  نکل  هداعسلا  ریخلا و  نیع  وه 
ریغلا تاریخلا  روصلا و  نم  اهیلع  يوقی  ام  ءازإب  اهنأل  قوشلا  هیاغ  یناثلا  رابتعالاب  اـهل  نوکی  نأ  بجی  نکل  هیروصلا  ءایـشألا  دوجو 

اذه دـکؤی  امم  و  بلطملا - اذـه  یلع  لالقتـسالا  ریرقت  اذـه  اهتاناصقنل  تالمکم  یلویهلا و  دوجول  تایاغ  ام  رابتعاب  یتلا  هیهانتملا 
اـصوصخ هدرجملا و  رهاوجلا  یف  یناکمإلا  روصقلا  ههج  نم  هلـصاح  ناک  امل  یلویهلا  نأ  هیلإ  انبهذ  امبـسح  لاـقی  نأ  وه   (1) لوقلا

یف اهعامتجا  عانتمال  هیهانتم - ریغ  هنمزأ  یف  تناک  نإ  هیلامکلا و  روصلا  عیمجب  تالامکتـسالا  هیلباق  اهل  نأ  هیناـسفنلا - رهاوجلا  یف 
تاریخلا کلت  هوق  درجم  وه  يذـلا  لیلقلا  یـشلا ء  نم  اهل  لصح  ام  خنـس  نم  هیدوجو  اهنوکل  تالامکلا  کـلت  نأ  دـحاو و  ناـمز 

کلذ یلإ  اقوش  یعدتسی  فیعض  روعش  هل  ام  یـشل ء  یلامکلا  رمألا  نم  هلوصح  نکمی  ام  دقف  نإ  و  اهلوصح - دادعتـسا  هیروصلا و 
عبتی کلذک  قاتشملا  نم  هتدش  روعشلا و  هدایز  عبتی  امک  هتدش  قوشلا و  هدایز  رمألا و 

ناکمإلا نأ  قبس  ام  ریظن  هیلوزنلا  هلسلسلا  یف  یتلا  عئابطلا  سوفنلا و  روصق  ههج  نم  تأشن  یلویهلا  نأ  هلصاح  هیجو و  هجو  اذه  - 1
عئابطلا سوفنلا و  هفص  یتاذلا  ناکمإلا  نأ  امکف  لاعفلا  لقعلا  یف  ناک  يذلا  یتاذلا  ناکمإلا  نم  أشن  یلویهلا  یف  يذلا  يدادعتسالا 
يوقلا کلت  قرفلا و  ملاع  یف  هینامزلا  عئابطلا  سوفنلا و  هفـص  يدادعتـسالا  اهناکمإ  یلویهلا و  کلذک  عمجلا - ملاع  یف  هیرهدلا  و 

اهیف هجو  نم  نادـجولاب  و  هجو - نم  نادـقفلاب  هبوشملا  اهتابلط  اهقاوشأ و  یه  یتلا  هلـصتملا  تاکرحلا  هبقاـعتملا و  تادادعتـسالا  و 
تاکرحلا یه  تابلط  تماقتـسا  امل  لامک و  وحن  یـش ء  یف  دادعتـسا  هوق و  تمتتـسا  امل  یلویهلا  ـال  ول  یلویهلاـب و  اـهنارتقا  لـجأل 

هداـم هیأ  یف  دادعتـسالا  هوقلا و  تاـهج  لـعفلا و  هضوحم  هوقلا و  هفارـص  نیب  رمأ  هکرحلا  نـأل  هیناـسفن  وأ  تاـبلطلا  تناـک  هیعیبـط 
جازتمـالا و ـال  لاـعفنالا و  لـعفلا و  لـبقت  ـال  یلویهلا  نع  هیرع  تناـک  ثیح  هیلاـثملا  روـصلا  نأ  يرت  ـال  یلوـیهلا أ  بعـش  تققحت 

هیکلفلا یلویهلا  یف  امک  مئادلا  قحلا  یلإ  قوشتلا  هکرحلا و  لبقت  هیرصنعلا و ال  یلویهلا  یف  امک  لاعتملا  هللا  یلإ  یقرتلا  جاودزالا و 
هر س  قوشلا ، نیع  وه  امل  قوش  فیکف ال  یتأی  امک  تاقاتشملا  نیقاتشملا و  عیمج  یف  قایتشالا  ههج  یلویهلا  نأ  رهظف 
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اهتالامکتسا یلإ  اهتاهجوت  اهتاکرح و  هیثیح  یه  یتلا  هیلاعفنالا  اهاوق  هلمج  نم  یه  هقیقحلابف  طئاسبلا  هلـسلس  یف  هعقاولا  هیعیبطلا  و 
قاتـشملاف و لامکلا - یلإ  اهقوشت  هیثیح  نوکی  امنإ  یهف  هنم  تدـتبا  يذـلا  عبنملا  یلإ  عوجرلل  ابلط  هیلوألا  اهتاناصقن  ربجیل  هیوناـثلا 

.تاذلاب کلذب ال  اهنارتقا  ههج  نم  نکل  یلویهلا  ریغ  ناک  نإ 

قوشلا اـمأ  هلوـق  اـمأ  لوـقنف  یلوـیهلا  نع  قوـشلا  یفن  یلع  هلالدتـسا  نم  هدروأ  اـمع  صلختلا  خیـشلا و  هرکذ  اـمع  باوـجلا  اـمأ  و 
اهایإ لقعلا  رابتعا  بسحب  تناک  نإ  هداملا و  نإف  قالطإلا  یلع  حیحـص  ریغ  لب  عونممف  یلویهلا  نع  هبلـس  یف  فلتخی  الف  یناسفنلا 

نیعتلا لصحتلل و  حلـصی  اهنکل  ماهبإلا  هیاـغ  یف  همهبم  هصقاـن  هیهاـم  هقلطم  اـهایإ  هراـبتعا  بسحب  ایمدـع و  ارمأ  روصلا  نع  هدرجم 
اهتیعون لصحت  هلـصحم و  یلویهلا  دوجو  میوقت  اهنأش  یتلا  هیناویحلا  هیتابنلا و  هیداـمجلا و  روصلا  نم  اـهنیعی  اهلـصحی و  اـم  بسحب 

وأ هیکلف  تناک  ءاوس  سوفنلاب  قیلی  تالامک  یلإ  هیناسفن  قاوشأ  اهل  نوکی  هیناویحلا  هیناـسفنلا  اهتالـصحت  راـبتعاب  نذإ  یهف  هررقتم 
دـیلوتلا و يذـغتلاک و  هیتابن  تالامک  یلإ  هیتاـبن  قاوشأ  اـهل  نوکی  هیتاـبنلا  هیناـسفنلا  اهتارـسحت  راـبتعاب  هعبطنم  وأ  هدرجم  هیرـصنع 

نم کلذ  ریغ  یلإ  زایحألا  یف  زیحتلا  عاضوألا و  لاکـشألا و  یلع  ظفحتلا  نم  هیعیبط  قاوشأ  اـهل  نوکی  هیعیبطلا  اهتالـصحت  راـبتعاب 
.هبکرملا هطیسبلا و  هیعیبطلا  ماسجألا  لاحب  هقئاللا  تالامکلا  تاریخلا و 

.هعونمملا همدقملا   (1) تابثإ نم  انرکذ  امل  حیحص  ریغف  هرخآ - یلإ  يریخستلا  قوشلا  امأ  هلوق و  امأ  و 

.اهلک روصلا  نع  ولخ  كانه  ناک  ول  روصلا  یلإ  هقاتشم  یلویهلا  نوکی  نأ  زوجی  ناک  دقل  هلوق و  امأ  و 

اقوش ءایشألل  اهدادعتسا  بسحب  یلویهلل  نأ  هانرکذ  امم  رهظ  دق  لوقنف 

تابثإ نأل  کلذ  انردـق  امنإ  یناونعلا و  فصولاب  ءافتکالا  یلع  وأ  هعونمملا  ظفل  هنیرقب  فاضملا  فذـح  یلع  اهعنم  تاـبثإ  يأ  - 1
هر س  رهاظ ، اذه  خیشلا و  وه  لدتسملا و  یلع  لب  عناملا  یلع  سیل  هعونمملا  همدقملا 

دلجملا 2 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 433زکرم  ۀحفص 269 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j2/AKS BARNAMEH/#content_note_241_1
http://www.ghaemiyeh.com


242 ص :

الإ سیل  قوشلا  نإ  لاقی  یتح  تارابتعالا  نم  لکب  هنمزألا و  نم  دحاو  لک  یف  روصلا  هفاک  یلإ  اقوش  اهل  نأ  یعدا  ام  ءایشألا و  یلإ 
نع اهتاذ  یف  اهولخل  ام  هروص  یلإ  قوش  اهل  اهتاذـب  اـهتاذ  بسحب  یلویهلاـف  اـهلوصح  نکمی  یتلا  رومـألا  نم  دـعب  لـصحی  مل  اـمل 
مدع ینغ و  نانیمطا و  هولس  اهل و  اعون  اهل  هلمکملا - هروصلا  کلتب  یجراخلا  اهلصحت  رابتعا  بسحبف  هروصب  تلصحت  اذإ  هروص و 
نإف اهنع  هیناث  هجرد  یف  یتلا  تالامکلا  نم  اهیلع  دـیزی  ام  یلإ  هروصلا  کلتب  اهلـصحت  اهعونت و  دـنع  اهل  لصاح  قوشلا  لب  قوشت 
تاذ یلویهلا  تیقبف  اهـسفن  یلإ  اهتجاح  تفک  امنإ  لب  روصلا  هفاک  یلإ  راقتفالا  نع  اهینغی  امم  تسیل  یلویهلل  تلـصح  هروص  لـک 
دعب لجر  یلإ  هغدغد  هکح و  تاذ  لازی  لب ال  هریغ  نع  دحاو  لجر  عم  هعماجملاب  یفتکت  هأرماک ال  روصلا  رئاس  یلإ  هوهش  قوش و 
لکف اهدورول  لامکتـسالا  اهب و  سبلتلا  یلإ  اهقوشت  ثیح  نم  روصلا  یلإ  سایقلاب  یلویهلا  لاـح  کلذـک  یه  یه  تماد  اـم  لـجر 
ریغلا تاریخلا  تالامکلا و  نم  هئازإب  ناکمإلا  یف  نوکی  ام  هیرـش  ام و  روصق  ام و  صقن  نع  دـعب  لـخت  مل  یلویهلل  تلـصح  هروص 

ناضیف هیفاضإلا و  تالامکلا  لوصحب  تادادعتـسالا - یف  یقرتت  اذکه  هانتم و  ردـق  الإ  لعفلا  یلإ  هوقلا  نم  دـعب  جرخی  مل  هیهانتملا 
- هبتارم یلع  یلقعلا  لامکلا  هبتارم و  یلع  یسفنلا  لامکلا  یلإ  یهتنی  نأ  یلإ  اهل  بسانملا  قوشتلا  اهبسحب  نوکی  هیبسنلا و  تاریخلا 

فقیف مدع  الب  دوجولا  رش و  الب  ریخلا  هوق و  الب  هیلعفلا  هدام و  بوش  الب  هروصلا  یصقألا و  ریخلا  متألا و  لامکلا  یلإ  لصی  نأ  یلإ 
قیلی هلوق و ال  امأ  تاریخلا و  هیف  متی  قاوشألا و  هل  عطقنی  تاجاعزنالا و  هب  نئمطت  و  تابارطـضالا - هیدل  نکـسی  تاکرحلا و  هدـنع 

.هرخآ یلإ  هلصاحلا  روصلل  لالملا  اهب 

اهتاذ بسحب  ولخلا  دـیرأ  نإ  اهلک  روصلا  نع  ولخلا  لجأل  امإ  اهقوشت  نوک  وه  لوألا و  قشلا  وه  هانرکذ  ام  یلع  راـتخملا  هیف  لوقنف 
.اهلوصح نکمی  اهنع و  دقفی  یتلا  هروصلا  نع  ولخلا  لجأل  وأ  هدرجم 
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.هرخآ یلإ  هئراطلا  روصلا  اهیتأی  امنإ  روصلا و  یلإ  كرحتت  یلویهلا  نوکی  نأ  زوجی  فیکف  اذه  عم  هلوق و  امأ  و 

ثیح نم  یهف  هدـحاو  ههج  دـحاو و  وحن  یلع  هروصقم  تسیل  رم و  امک  هفلتخم  اـهیف  روصلا  یلإ  هکرحلا  بلطلا و  تاـهج  نأ  هیفف 
نم هلاح  هذـه  ام  ناک  امل  نکل  مودـت  یقبت و  نأ  اهلیبسف  تدـجو  اذإف  تدـجو  ام  هروص  يأ  هروصلا  یلإ  كرحتت  قاتـشت و  اـهتاذ 

قحب اهل  يذـلاف  لاهیتسا  قح و  امهنم  لکل  ناکف  اهدـض  هروصلا و  هذـه  اهل  دـجوی  نأ  اهنأشف  عیمجلا  هداـم  نوکی  يأ  تادوجوملا 
اذإ اهل و  يذـلا  دوجولل  اداضم  رخآ  ادوجو  دـجوی  نأ  هداملا  تاذ  سفن  قحب  اهل  يذـلا  اهل و  يذـلا  دوجولا  یلع  یقبت  نأ  اهتروص 
هدم یلإ  کلت  هیفوت  هدم و  یلإ  هذه  هیفوت  هرورـض  مزل  دحاو  تقو  یف  اعم  نالاهیتسالا  ناقحلا و  ناذـه  اهل  یفوی  نأ  نکمی  ناک ال 

مث دوجولا - هظوفحم  هدـم  هروصلا  هذـه  دـجویف  هقحتـسم  لباق  لکل  یطعملا  هقح و  قح  يذ  لکل  یفوملا  یلاعت  قحلا  بهاولا  نم 
هداملا و قوشت  هلمجلاب  اهئاقب و  يرخألا و  دوجو  نم  یلوأ  اهؤاقب  امهادحإ و  دوجو  سیل  هنإف  کلت  یقبی  مث  اهدض  دجوی  دسفی و 

لـصحی نأ  نکمی  مل  امل  يرخألا و  نود  امهادحإب  صاصتخا  ریغ  نم  نیتداضتملا  نیتروصلا  نیب  كرتشم  اهـسفن  رابتعاب  اهلاهیتسا 
امهنم لک  بقاعی  دضلا و  کلذ  انایحأ  دـضلا و  اذـه  انایحأ  اهب  لصتی  اهل و  یطعی  نأ  هرورـض  مزل  دـحاو  تقو  یف  اعم  ناتروص  اهل 

اذهل كاذ  هدام  كاذل و  اذـه  هدام  دـجوی  نأ  کلذ  یف  لدـعلاف  سکعلاب  رخآلا و  هدام  نع  ام  قح  امهنم  دـحاو  لک  دـنع  ذإ  رخآلا 
امنإ اهقوشتف  یعونلا  اهلـصحت  ثیح  نم  امأ  و  اـم - هروص  نع  اهـسفن  یف  اـهولخ  راـبتعا  اـهتاذ و  بسحب  یلویهلا  قوشت  لاـح  اذـهف 

.اهنم متأ  هروص ال  لامک و  هیاغ و  یلإ  اذکه  متألا و  اهلامکل  هدقافلا  اهیف  هدوجوملا  هروصلا  هب  لمکی  ام  یلإ  نوکی 

نیتلسلس یصقألا  ریخلا  ماتلا و  لامکلا  نع  تادوجولا  هصقانلا  تاوذلا  هرصاقلا  تانکمملا  یف  هلصاحلا  قاوشألل  نأ  ملعا  مث 

هانرکذ امف  هیلوط  هیضرع و   (1)

مظتنی امهنودب ال  نیتلسلسلا و  نیتاهب  لوقلا  نییهلإلا  ءامکحلا  دنع  هب  لوقلا  رسیتی  امنإ  ایناحور  وأ  ناک  اینامـسج  داعملا  نأ  ملعا  - 1
هأشنلاب لوقلا  هل  رـسیتی  مل  اهل  هیاهن  یتلا ال  هیـضرعلا  هلـسلسلا  ینعأ  طقف  امهنم  هدـحاوب  لاق  نم  لکف  مهمعزب  هرخـآلا  داـعملا و  رمأ 

هر ن  فرصلا ، دبعتلاب  الإ  مهللا  اناهرب  هرخآلا 

دلجملا 2 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 433زکرم  ۀحفص 271 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j2/AKS BARNAMEH/#content_note_243_1
http://www.ghaemiyeh.com


244 ص :

یتلا یه  هداضتملا و  هبقاعتملا  روصلا  یف  هیـضرعلا  اهتاقوشت  وهف  هیناـمزلا  هیدـعبلا  بسحب  هروص  دـعب  هروص  یلإ  یلویهلا  قوشت  نم 
یف هیقرتملا  لاـمکلا  یف  هبترتملا  روصلا  یلإ  اـهقوشت  نم  اـیناث   (1) هانرکذ ام  هیرـصنعلا و  هدـسافتملا  روصلا  نم  تایـصخشلل  نوکت 

دناعت داضت و  ریغ  نم  همئالتملا  اتاذ  هبترتملا  روصلا  یف  یلوطلا  اهقوشت  وهف  هقباسلل  هرمث  هیاغ و  اهنم  هیلاـت  لـک  نوکی  یتلا  هیریخلا 
هیئاغ هلع  اهـضعب  ضعبلل و  ببـس  اهـضعب  ذإ  تالولعملا  للعلا و  نم  هلـسلسلا  هذـه  اهبقعی و  ام  قوحلب  اهنم  لک  لماکت  عم  لب  اـهنیب 

لک نوک  نم  مزلی  دـح و ال  یلإ  اهباهذ ال  زوجیف  هعمتجملا - ریغلا  هبقاعتملا  تادـعملا  یه  یتلا  يرخألا  هلـسلسلا  فـالخب  يرخـألل 
امم نیبت  عشعشت و  دقف  هلح  هجو  هیاغلا  ثحبم  یف  انیب  امل  یتاذلا  قوشلا  مدع  (2) و  هیاغلا مدع  يرخأ - هیاغ  اهتیاغل  هیاغ و  اهل  هیاغ 
یلإ اهقایتشا  مث  هیفاضإ  تاریخ  یه  یتلا  هیعیبطلا  روصلا  یلإ  یلویهلا  قایتشا  نم  نییهلإلا  ءامدـقلا  نم  ثوروملا  وه  ام  هیقح  هانرکذ 

تاقاتشملا نیقاتشملا و  عیمج  یف  قایتشالا  ههج  نأ  رهظ  لب  متألا  لامکلا  عفرألا و  لالجلا  یقیقحلا و  ریخلا  وه  ام 

تالامکلا لوصحل  تادادعتـسالا  یف  یقرتی  اذکه  قبـس و  امیف  هلوق  اذـک  اهقوشتف و  یعونلا  اهلـصحت  ثیح  نم  امأ  هلوق و  وه  و  - 1
نع وـلخت  ـال  اـهترثک  یلع  تاریغتلا  نأ  خیـشلا  نع  ـالقن  لوـقعملا  لـقعلا و  هلحرم  یف  یجیـس ء  هنإ  مث  تاریخلا  هب  متی  هلوـق و  یلإ 

سبل دعب  سبل  وه  لامکتسالا و  لیبس  یلع  امهیناث  تالاحتسالا و  تابالقنالا و  یف  امک  سبللا  علخلا و  لیبس  یلع  امهدحأ  نیمـسق 
س یناثلا ، نم  هرس  سدق  فنصملا  هرکذ  ام  یناث  نأ  رهاظ  یلاعت و  هللا  ءاش  ام  یلإ  القع  مث  هیسدق  اسفن  مث  الجر  یبصلا  هروریـصک 

هر
یلإ تادعملا ال  هلسلس  هیضرعلا و  هلـسلسلا  باهذب  لوقلا  عم  هرخآلا  هأشن  داعملاب و  لوقلا  عامتجا  عانتما  وه  ضارتعالا  اذه  لآم  - 2

هیاغلا و تابثإ  وه  باوجلا  لصحم  هیاهنلا و  یلإ  اذـکه ال  اهتیاغ  هیاغ و  تاذ  هیاغ  لک  نوک  نم  هرخآلا  هیاغلا و  مدـع  موزلل  هیاهنلا 
هر ن  هیهلإلا ، ضماوغلا  نم  هنأ  مهفاف  هعطقنملا  هیلوطلا  هلسلسلا  لوطلا و  رابتعا  بسحب  هرخآلا  هأشن 
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هیف دـجوی  مل  هب  قیلی  يذـلا  لامکلا  هجرد  نع  روصق  هعم  نکی  مل  اذإ  دوجولا  نإف  دادعتـسالا  هوقلا و  ههج  یه  یتلا  هداملا  یه  امنإ 
و كردـلا - نکمم  نکی  مل  اذإ  دـقفلا  قوش و  دـقف ال  ثیحف ال  دوجوملاب  دوقفملاب ال  قلعتی  قوشلا  ذإ  لاـمکلا  ماـمتلا و  یلإ  قوش 

یـش لک  یف  یلوألا  یلویهلا  یه  امنإ  ارارم  تملع  امک  رظتنملا  لامکلل  دقفلا  كرادتملا و  روصقلا  ههج  اضیأ و  قوش  الف  لوصحلا 
- یلویهلا دوجو  نیهارب  نم  رهظیـس  امک  هیلاعتملا  همکحلا  یف  نیخـسارلا  نم  هریغ  خیـشلا و ال  هرکنی  مل  اـمم  اذـه  هاـنیعدا و  اـمک  ء 

.هروصلا عم  اهمزالت  اهماکحأب و  هقلعتملا  ثحابملا 

هنإف هیلع  دیزم  یلإ  جاتحی  هجوب ال  هروصلا  یلإ  یلویهلا  قوشت  لاح  قشعلا  یف  اهلمع  هلاسر  یف  تبثأ  نمم  خیشلا  نأ  بجعلا  نإ  مث 
یف هیحلا  ریغلا  طئاسبلاب  اصاخ  انایب  دروأ  اهریغ  هیحلا و  تادوجوملا  عیمج  یف  يزیرغلا  قشعلا  تابثإ  یلع  اماع  اـناهرب  ماـقأ  اـم  دـعب 
یف  (1) هل ببـس  وه  هتبلا و  هنع  یلختی  يزیرغ ال  قشع  نیرق  هیحلا  ریغلا  هطیـسبلا  تایوهلا  نم  هدـحاو  لـک  نإ  لاـقف  هقوشتم  اـهنوک 

هروص نع  تیرع  یتم  اهاقلت  کلذل  و  هدوجوم - اهل  اهقوش  هدوقفم و  روصلا  یلإ  اهعازن ]  ] اهعوزن هیمومیدلف  یلویهلا  امأف  اهدوجو -
مدعلا نع  هعبطب  رفان  تایوهلا  نم  دحاو  لک  نأ  قحلا  نم  ذإ  قلطملا  مدعلا  همزالم  نع  اقافشإ  هروصب  اهنم  لادبتسالا  یلإ  ترداب  ام 

سفنألا و ماظن  هیناثلا و  تالامکلا  نم  دـقف  ام  بلطی  یناثلا و  لوألا و  لامکلا  نم  هل  لصح  ام  دوجوم  لـک  کـسمی  قشعلاـب  ذإ  - 1
قوشعملا هظفاحمل  يذوملا  نع  برهلا  نـأل  قوشلا  مداـخ  اـضیأ  فوخلا  نکل  فوخلا  قوشلاـب و  قستی  ظـفحنی و  روعـشلا  تـالوأ 

یه یتلا  هتاذ  نأ  امک  هتاذـب  مئاق  قشع  هتاذـل و  قوشعم  قشاع و  لـقعلا  هتاذ و  نطاـب  هتاذ و  قشاـع  دوجوم  لـک  ذإ  هسفن  وه  يذـلا 
یلع هدـئاز  اهلک  یه  معن  قلعتملا  ینعمب  ول  هدام و  عوضوم و ال  ذإ ال  هتاذـب  مئاق  ملع  هنأ  امک  اهتاذـب  همئاق  هدارإ  یقراـفملا  دوجولا 

یف نوکی  نأ  دـب  یناثلا ال  ملعملا  لاق  اذـل  هل و  هیهام  الف  معألا  ینعملاب  هل  هدام  امکف ال  یلاعت  بجاولا  اـمأ  اـهتیهام و  یه  یتلا  هتاذ 
سراحلا و کلملا  معن  قشعلا  قوشلا و  نأ  رهظف  تاذلاب  یش ء ال  یف  نوکت  یتح  تاذلاب - هدارإ  تادارإلا  یف  تاذلاب و  ملع  مولعلا 

هر س  یلاعت ، هللا  وهف  قشعلا  مت  اذإ  لیق  لب  ملاعلاب  لکوملا  برقملا  کلملا 
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نع هقفـشملا  همیمذـلا  هأرملاک  یلویهلاـف  کـلذ  هیمل  یف  ضوخلا  یلإ  اـنهاه  اـنب  هجاـح  ـال  قلطملا و  مدـعلل  رفنم  یلویهلاـف  قلطملا 
هلاسرلا کلت  یف  همالک  اذه  ایزیرغ  اقشع  یلویهلا  یف  نأ  ررقت  دقف  مکلاب  اهمیمذ  تطغ  اهعانق  فشکی  امهمف  اهحبق  نالعتسا 

هروصلا هعیبطلا و  نیب  قرفلا  هیروصلا و  هلعلا  یف  ( 20  ) لصف

هروصلا امأ 

عوضوملا مساب  صتخملا  وه  دوجولا و  قلطم  بسحب  اهنودـب  ماوق  رـصنعلل  ناک  ءاوس  لعفلاب  هب  یـشلا ء  لصحی  يذـلا  یـشلا ء  وهف 
حالطـصاب هروص  رهوج و  یناثلا  یلع  ضرع و  لوألا  یلع  یه  هداملا و  مساب  صتخملا  وه  کلذـک و  نکی  مل  وأ  دوسألل  مسجلاک 

نأ اضیأ  تملع  هداملل و  هیلعاف  هلع  یه  لب  هداملا  نم  ءزج  تسیل  اـهنأل  هداـملل  هیروص  هلع  تسیل  هروصلا  نأ  نم  تملع  اـمک  رخآ 
هیلعفلا و لوـصحلا و  ههج  یه  هدـحاو  هیثـیح  ینعم و  یف  تکرتـشا  اـمم  لـکلا  نأ  یلع  كاـنهبن  دـق  (1) و  رخأ ناعم  هدـع  هروصلل 

هجاحلا قوشلا و  دادعتسالا و  هوقلا و  ینعم  یف  تقفتا  اعیمج  رصنعلا  یناعم  نأ  امک  دوجولا 

هعیبطلا هروصلا و  نیب  قرفلا  امأ  و 

صخألا تاذـلا و  موقم  صاخلا  تاذ و  ماعلاف  صوصخلا  مومعلاـب و  هبترتم  هثـالث  ناـعم  یلع  كارتشـالاب  عقاو  هعیبطلا  مسا  نأ  وهف 
نیکستلا کیرحتلل و  لوألا  أدبملا  وه  يذلا  موقملا 

موهفملا قدـص  عبتی  يوغللا  رظنلا  نإف  ایونعم - اکارتشا  تبثی  نفلا و ال  رظن  بسحب  یظفللا  كارتشالا  یفنی  کـلذ ال  عم  اذـه  و  - 1
ناک هصاخ  هیقیقح  ماکحأب  امهنم  لک  صتخی  نیئیش  یلع  موهفم  قدص  ولف  هیتاذلا  ماکحألا  عبتی  امنإف  ینفلا  رظنلا  امأ  ناک و  امفیک 
نم ضرعلا  عوضوم  ینعمب  هروصلا  الثم  يوغللا  هاری  امک  ایونعم  امهنیب ال  ایظفل  اکرتشم  ثحابلا  نفلا  رظن  بسحب  روکذملا  موهفملا 

هصاخ و ماکحأ  اهل  اعون و  تناـکل  ـالإ  رهوجلا و  تحت  هلخاد  تسیل  هداـملا  موقم  ینعمب  هروصلا  هب و  هصاـخ  ماـکحأ  هل  رهوجلا و 
هقیقح اهل  ضرعلا  ینعمب  هروصلا  اذک  هانعم و  یجیس ء  لقعلا  سفنلا و  مسجلا و  یلویهلا و  هیمـسجلا و  هروصلا  یلإ  رهوجلا  میـسقت 

رصنعلا و سایقلا  اذه  یلع  لعفلاب و  لیـصحتلا  ینعم  اهعمج  نإ  امهیناعم و  نیب  اظفل  هکرتشم  هروصلاف  نیقباسلا  نیینعملا  ریغ  يرخأ 
هدم ط  هریغ ،
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نم یناـثلا  مثـإلل و   (1) یعانـصلا كارتشالاب  ثلاثلا  تاهجلا  نم  ثلاـثلا  ینعملل  لواـنتم  هعیبطلا  مسـالاف  رـسقلاب  ـال  ضرعلاـب و  ـال 
یف هعیبطلا  سفن  یه  لـعفلاب و  یـشلا ء  هب  نوکی  يذـلا  ءزجلا  یه  تملع  اـمکف  هروصلا  اـمأ  ناـکمإلا و  ظـفلک  کلذـک  نیتـهجلا 

سایقلاب هروص و  عونلا  میوقت  یلإ  سایقلاب  يروصلا  هؤزج  الثم  ءاملاک  طیسبلا  رصنعلا  نأل  رابتعالاب  اهریغ  تاذلا و  بسحب  طئاسبلا 
لب ثلاثلا  ینعملاب  هعیبطلا  ببسب  لعفلاب  دجوت  اهنإف ال  تابکرملا  امأ  هعیبط و  هبوطرلا  هدوربلا و  لثم  همئالملا  راثآلل  أدبم  هنوک  یلإ 

.اهعئابطل هریاغم  هیبیکرتلا  اهروص  تناک  مرج  الف  هیناث  هرطف  بسحب  ضایفلا  إدبملا  نم  اهیلع  دری  يرخأ  هروص  ببسب 

.ریغ دحاولا ال  وأ  امهنم  لک  وأ  عومجملا  وه  نوکی  نأ  امإ  موقملاف  بکرملل  يرخألا  هروصلا  نم  دب  ناک ال  اذإ  تلق  نإف 

یلإ اهل  هکرحملا  هوقلاب  اهتایوه  لصحی  هبکرملا ال  ماسجألا  لاق  هنإف  لوألاب  رعـشم  ءافـشلا  نم  عضوم  یف  خیـشلا  مـالک  رهاـظ  تلق 
ناعم هدـع  هنم  عمتجی  اهتروص  نم  ءزج  هوقلا  کلت  تناکف  يوقلا  کلت  نم  یه  ام  یه  نوکی  نأ  دـب و  ـال  ناـک  نإ  هدـحاو و  ههج 

عومجمل نوکی  نأ  عانتمال  حیحـص  ریغ  هرهاظب  مالکلا  اذـه  هیناسفنلا و  هیتابنلا و  هیعیبطلا و  يوقلا  نمـضتی  اهنإف  هیناـسنإلاک  دـحتیف 
اهنم هدـحاو  لک  نوکی  نأ  اـمإف  هدـحاو  قوف  یـشلل ء  هموقم  روص  هدـع  انـضرف  ول  اـنأل  کـلذ  میوقتلا و  یف  ریثأـت  هموقم  ریغ  رومأ 

نوکی نأ  امإ  فلخ و  اذه  موقم و  ریغ  اموقم و  دحاو  لک  نوکیف  هریغ - وه  ام  لک  نأ  اهنم  لکب  ینغتسی  نأ  بجیف  میوقتلاب  هلقتسم 
عومجم وه  ثیح  نم  عومجملا - وه  موقملا  لب  امهادحإل  لالقتـسا  نأ ال  امإ  هروص و  يرخألا  نوکی  الف  طقف  امهادحإ - لقتـسملا 

دحاو یش ء  هموقملا  روصلاف  دحاو  یش ء  رابتعالا  اذهب  عومجملا  و 

دحاو لک  یف  كرتشملا  ردـقلا  ققحت  باب  نم  هیمـستلا ال  باب  نم  اهیلع  قلطی  ناکمإلا  ظفل  یف  باـتکلا  لوأ  یف  رم  اـمک  هنإـف  - 1
هر س  دوسألاب ، نادوسلا  نم  دحاو  یمسی  نأ  لثم  وهف  دحاو 
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اهل موقم  ریغ  هداملل  ضراع  هدحو  اهنم  دحاو  لک  عومجملا و  یلع  قباس  ءازجألا  نم  دـحاو  لک  نأل  اضیأ  لیحتـسی  کلذ  نأ  یلع 
عومجملا یلع  هقباس  یه  یتلا  ءازجألا  کلت  نم  دحاو  لک  یلع  هقباسلا  هدـحاولا  هداملاف  هیلع  اقباس  نوکیف  هل  هموقم  هداملا  نوکیف 

یقبف لوألا  مسقلا  لطب  اذإ  لاحم و  وه  رخآلاب و  اهنم  دـحاو  لـک  موقت  مزل  عومجملا  کلذـب  هداـملا  تموقت  ولف  هیلع  هقباـس  نوکت 
بیصن روصلا  رئاس  هعیبطلل و  نوکی  نأ  یناثلا و  مسقلا  وه  روهشملا  وه  امک  روهمجلا  دنع   (1) راتخملا نکل  نیرخآلا  نیمسقلا  دحأ 

راـتخملاف نحن  اـمأ  خیـشلا و  نم  لوـقنملا  مـالکلاب  دارملا  وـه  اذـه  نأ  رهاـظلا  ریخأـتلا و  میدـقتلا و  یلع  نکل  بکرملا  میوـقت  یف 
امک الوأ  اهثودـح  طئارـش  اهاوق و  اهعورف و  هلزنمب  یقاـبلا  روصلا و  نم  دـحاو  وه   (3) موقملا نوک  يأ  ثلاـثلا  مسقلا  وـه   (2) اندنع

.تایلکلا ثحابم  یف  هانققح 

نکی مل  ولف  ناسنإلا  تاموقم  نم  هقطانلا  سفنلا  نأل  لطاب  اضیأ  اذه  تلق  نإف 

یلع لالدتسالا  یف  ماسقألا  نم  لوألا  وه  و  لاؤسلا - یف  يذلا  دیدرتلا  یف  نیرخآلا  نیمـسقلا  لوأ  يأ  یناثلا  مسقلا  وه  هلوق  یلإ  - 1
، خیشلا بهذم  لاطبإ 

اـهداومل و روصلا  ضورع  نأ  و  هیرهوجلا - هکرحلا  نم  لـعفلا  هوقلا و  ثحاـبم  یف  هللا  همحر  هققحی  اـم  مئـالی  ـال  هرهاـظب  اذـه  - 2
هوق هدام و  اهتیلعفب  هقباسلا  هیلعفلا  نوک  همزال  سبللا و  علخلا و  نود  سبللا  دعب  سبللا  وحنب  هیدادتـشالا  هکرحلاب  وه  امهنأ  اهمیوقت 

- یلوألا هداملا  یلإ  هبسنلاب  یه  امنإ  هیناثلا  هداملا  هیلعف  نإف  لوطلا  نود  ضرعلا  یف  وه  امنإ  هیلعفلا  نع  هیلعفلا  ءابإ  هقحاللا و  هیلعفلل 
تاذ هدام  اهنإ  ثیح  نم  تناک  نإ  مامت و  لیـصحت و  تاذ  هروص  اهنإ  ثیح  نم  یهف  هقحاللا  هروصلا  یلإ  هبـسنلاب  هوق  اهنیعب  یه  و 

لک عاجرإ  نکمملا  نم  اذه و  اهلعف  لعفلا  هرخآلا و  هروصلا  هیلعف  یف  هکدـنم  اهنأ  ریغ  اهنیعب  هیقاب  هیداملا  تایلعفلاف  قالطإ  ماهبإ و 
هدم ط  اذه ، یلإ  هثالثلا  لاوقألا  نم 

طئارـشلا وأ  عورفلا  هلزنمب  یقاوبلا  نوک  و  اهعیمج - یلع  اهتدحوب  لمتـشی  هدادعأل  هیعمج  هدحو  هدحاولا  هریخألا  هروصلا  وه  و  - 3
اهتاذ لدبتت  هلایس  هدحاو  هروص  بتارم  اهلک  یلامکتسا  ریغتلا  نأ  هیرهوجلا و  هکرحلا  یلع  ءانب  ذإ  هرثکلا  تعنب  اهذخأ  دنع  وه  امنإ 

هربدملا سفنلا  نأ  سفنلا  رفـس  لئاوأ  یف  هرکذ  امک  قاب  خنـس  ظوفحم و  لصأ  عم  اذکه  هثلاث و  یلإ  هیناث  نم  هیناث و  یلإ  یلوأ  نم 
وه اذهف  یعیبطلا  لعافلا  یف  ضیوفت  قباوسلا و ال  یف  لیطعت  هیلامکتـسالا و ال  هکرحلا  یف  دسافت  نوکت و  الب  هلـصتم  هدحاو  ندبلل 

هر س  دحاولا ، نم  هریغ  همهفی  ام  هدنع ال  دحاولا  ینعم 
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ارهوج و عونلاب  دـحاولا  نوکی  نأ  الوأ  مزلیف  رهاوج - یه  اـضارعإ و  تناـکل  میوقتلا  یف  ظـح  هیناویحلا  هیتاـبنلا و  هیعیبطلا و  يوقلل 
ضارعأ اهنأ  عم  ناسنإلا  ندـب  موقمل  هموقم  یهف  ناسنإلا  ندـب  داوم  یه  یتلا  رـصانعلل  هموقم  طئاسبلا  روص  نوکی  نأ  ایناث  اـضرع و 

.فلخ اذه  عضوملا  اذه  یلع  هیف 

ایرهوج و دحاو  یش ء  نوک  لیحتسملا  نم  نإ  مث  لاحلا  هیلج  کل  رهظیل  رکذتف  انم  تفلـس  یتلا   (1) لوصألاب لحت  هدقع  اذه  تلق 
رهوجلا نیب  قرفلا  اضیأ  انهاه  ملعی  نأ  بجی  امم  رخآل و  ایضرع  یشل ء و  ایرهوج  هنوک  یف  هلاحتسا  هنیعب و ال  دحاو  یشل ء  ایـضرع 

نم سیل  هنأل  رخآ  یـش ء  یلإ  هسیاـقملاب  ارهوج  هنوک  ریغتی  ـال  هسفن و  یف  رهوج  رهوجلاـف  یـضرعلا  ضرعلا و  اذـک  يرهوجلا و  و 
امم هفاضإلا  نود  تایوه  اهل  یتلا  هیبسنلا  رومألا  فاضملا و  باب  نم  وهف  ایرهوج  یـشلا ء  نوک  امأ  ضرعلا و  اذـک  فاضملا و  باب 

هیندعملا دیلاوملا  نم  لک  هقیقح  نع  هجراخ  طئاسبلل و  هموقم  طئاسبلا  روصف  هیلإ - ساقی  ام  فالتخاب  اهتفاضإ  فالتخا  رکنتـسی  ال 
اهنإف تابنلا  هروص  یف  مالکلا  اذـک  اهنیب و  جازتمالا  یلع  فقوتملا  جازملا  هیفیک  ظفح  یف  اهیلإ  تجیتحا  نإ  هیناویحلا و  هیتابنلا و  و 
دوجو یف  طرـش  اـهدوجو  سفنلا و  هقیقح  نع  هجراـخلا  اـهعورف  هیناویحلا و  سفنلا  مداوخ  نم  هیتاـبنلا  يوقلا  نکل  تاـبنلل  هموـقم 

یلع المتـشم  هتاذ  حرـش  یـشلا ء و  دح  نوک  نأ  اضیأ  رکذـت  هرکذـتف و  یـصقتسم  هقیقحت  رم  امک  یلخاد  موقمب  سیل  و  ناویحلا -
یجیـس ء دودحملا و  یلع  هدایز  دحلل   (2) نوکی امبر  ذإ  هتاذ  دودـحملا و  هیهام  یف  هانعم  لوخد  بجوی  همزـاللا ال  یناـعملا  ضعب 

قرفلا اضیأ 

اهنم و تاروهظ  سفنلا و  نم  عئالط  يوقلا  اهمیوقت و  اـهمیوقتف  همدـقتملا  يوقلا  ریاـغت  ـال  هموقم  یه  یتلا  هقطاـنلا  سفنلا  نـأل  - 1
هر س  یلویهلل ، هموقم  هروصلا  لاقی  امک  لیمکتلا  لیصحتلا و  انهاه  هتارابع  یف  میوقتلا  اهیف و  وطنم  اهلک 

هدارإلاب كرحتملا  ساسحلا  یمانلا  داـعبألل - لـباقلا  رهوجلاـب  ناـسنإلا  دـیدحت  یف  لوصفلا  ساـنجألا و  رکذ  لاـقی  نأ  یلوـألا  - 2
ذخأ نیح  روطـشلا  ءازجألا و  رکذ  باب  نم  لب  عورفلا  طئارـشلا و  رکذ  باب  نم  سیل  دودـحملا و  یلع  دـحلا  هدایز  نم  سیل  قطانلا 

هر س  لوألا ، یف  طیسب ال  دوجو  یناثلا  رظنلا  یف  هنإف  طرشب  اهذخأ ال  نیح  کلذک  نکی  مل  نإ  طرشب ال و  هبتارم 
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هیعیبـطلا ماـسجألا  نم  ـالک  نأـب  نومکحی  فیک  قیقحتلا  اذـه  نع  هلفغلا  عـم  مهنأ  بجعلا  هتیئیـش و  هلع  یـشلا ء و  دوـجو  هلع  نیب 
وه وه  یعیبطلا  یـشلا ء  نوکی  اهب  یتلا  یه  هدـحاو و  امهنم  لک  هعیبط  نوک  ـالإ  ینعم  مکحلا  اذـهل  لـهف  هیعیبط  هدـحو  هل  هبکرملا 

هقیقحلا بسحب  هنیعب  وه  وه  یشلا ء  کلذ  ناک  اهعم - تنرتقا  یتلا  يوقلا  روصلا و  نم  اهبحصی  ام  لک  لاوز  ضرف  ول  یتح  لعفلاب 

اهیف لیق  ام  هیاغلا و  یف  ( 21  ) لصف

رخآ ائیـش  نوکی  دق  یلاعت و  لوألا  لعافلاک  لعافلا  سفن  نوکی  دـق  یه  اقباس و  هتملع  امک  یـشلا ء  نوکی  هلجأل  ام  یهف  هیاغلا  امأ 
ردصت یتلا  تاکرحلا - تامامتک  لباقلا  یف  تناک  ءاوس  لعافلا  ریغ  یش ء  یف  نوکی  دق  هبلغلاب و  حرفلاک  اهنع  جراخ  ریغ  هسفن  یف 

ناک نإ  لباقلا و  لعافلا و  نع  هجراخ  هیاغ  نالف  اضر  نوکیف  نالف  ءاضرل  ائیـش  لعفی  نمک  ثلاـث  یـش ء  یف  وأ  هعیبط  وأ  هیور  نع 
لیصفتلا یلإ  جاتحی  لمجم  اذه  يرخألا و  هیاغ  اضیأ  اضرلا  کلذب  حرفلا 

فازجلا ثبعلا و  قافتالا و  هیاغلا و  یف  لوقلا  لیصفت  یف  ( 22  ) لصف

هراشا

ناتلع هیاغلا  لعافلا و  لولعملا و  هیئیشل  ناتلع  هروصلا  هداملاف و  هدوجو  یف  الولعم  نوکی  هتیئیش و  یف  الولعم  نوکی  یشلا ء  نإ  اولاق 
نإف کش  هیفف  هیئاغ  هلع  هدوجولف  لولعم  لکل  نأ  امأ  لعاف و  هروص و  هداـم و  هل  بکرم  لـک  نأ  یف - دـحأل  فـالخ  ـال  هدوجول و 

رداص وه  ام  هنم  یقافتا و  وه  ام  هنم  هیف و  هیاغ  ثبع ال  وه  ام  لولعملا  نم 
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ناک ول  هنأ  امک  هیاغ  هقیقحلاب  هل  نوکی  الف  اذـکه - هیاغ و  هتیاغ  هیاغل  هیاغ و  هتیاغل  نوکی  ام  هنم  حـجرم و  عاد و  ـالب  راـتخملا  نع 
هفدارتملا جـئاتنلا  هیکلفلا و  تاکرحلا  هیرـصنعلا و  ثداوحلاـک  کـلذ  اـهل و  ءادـتبا  ـالف  اـطاسوأ  عیمجلا  ناـکل  ءادـتبا  ءادـتبا  لـکل 

ثحابم یف  رومألا  هذه  نایب  درونلف  هیهانتم  ریغ  تناک  اذإ  تاسایقلل -

هل امهیاغ  تابثإ  ثبعلا و  یف  لوألا  ثحبملا 

هلـضع یف  نوکت  ناویحلا  یف  یه  اهل و  هرـشابملا  يأ  هکرحملا  هوقلا  وه  بیرقلا  أدبملاف  هبترتم  دابم  اهلف  هیدارإ  هکرح  لک  نأ  ملعا 
اذإ لیختلا و  رکفلا و  وه  عیمجلا  نم  دـعبألا  قوشلا و  وه  عامجإلا  لـبق  يذـلا  عاـمجإلاب و  هامـسملا  هدارـإلا  وه  هلبق  يذـلا  وضعلا و 

قوشلا و لعفی  روصتلا  سفن  لب  هقباس  هدارإ  نودب  عامجإلا  یلإ  هیقوشلا  هوقلا  هکرح  هقفاوم  ام  هروص  لقعلا  وأ  لایخلا  یف  تمسترا 
روصت نأ  نم  یلاعت - هللا  ءاش  نإ  لبق  يذ  نم  کل  حضتیـس  امک  لاثملا  اذـه  یلع  لوألا  لـعافلا  نع  تادوجوملا  رودـص  یف  رمـألا 
ققحت عامجإلا و  یلإ  قوشلا  كرحت  اذإ  مث  هلآ  لامعتـسا  و ال  قوش - یلإ  هجاـح  ریغ  نم  تادوجوملا  رودـصل  هلع  یلعـألا  ماـظنلا 

هروصلا تناک  امبرف  هروکذـملا  بابـسألاب  متت  هیدارإلا  تاـکرحلا  نأ  تبث  دـقف  ءاـضعألا  یف  یتلا  هکرحملا  هوقلا  هتمدـخ  عاـمجإلا 
رخآ عضوم  هروص  لـیختف  عضوم  نع  رجـض  اذإ  ناـسنإلاک  هکرحلا  هیلإ  یهتنی  یتلا  هیاـغلا  سفن  یه  هکردـملا  هوقلا  یف  همـسترملا 
یفف اقیدص  هیف  یقلیل  ناکم  یلإ  ناسنإلا  قاتشی  امک  اهریغ  تناک  امبر  هیلإ و  هتکرح  تهتنا  هوحن و  كرحتف  هیف  ماقملا  یلإ  قاتشاف 

ام دـعب  الـصاح  قوشتملا  نوکی  لب  کلذـک  نوکی  یناثلا ال  یف  هقوشتملا و  هیاغلا  سفن  هکرحلا  هیلإ  تهتنا  نم  سفن  نوکی  لوـألا 
هیاغ نأ  نیبت  دقف  كرحتملا  هیاغ  هکرحلا  سفن  نوکی   (1) امبر هکرحلا و  هیلإ  تهتنا 

یتلا هلماعلا  هیقوشلا ال  یلإ  هبـسنلاب  وأ  هضایرلل  هضاـیرلا  تیب  یلإ  هنکـسم  نم  دـیز  كرحتی  اـمک  يرخأ  هکرح  یلإ  هبـسنلاب  يأ  - 1
هر س  طق ، ابولطم  نکی  مل  بلطلا  يدارإ و  امإ  یعیبط و  امإ  بلط  امئاد  هکرحلاف  الإ  عئابطلاک و  هکرحلا  هیلإ  ام  امئاد  اهتیاغ 
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ناویحلا ال هلـضع  یف  نوکی  یتلا  هکرحلل  بیرقلا  إدبملل  هیلوأ  هیقیقح  هیاغ  یه  هکرحلا  هیاغ  اهنوک  ثیح  نم  لاح  لک  یف  هکرحلا 
أدـبملا قباطتی  نأ  قفتا  نإف  تملع  امک  هکرحلا  هیلإ  یهتنی  ام  ریغ  هیاغ  اهل  تناک  اـمبر  ذإ  هلبق  يداـبملا  فـالخب  اـهریغ   (1) هل هیاغ 
يدابملل هیاغ  هکرحلا  هیاـهن  تناـک  رکفلا  (2) و  لیختلا نم  اهلبق  ام  عم  هیقوشلا  هوقلا  ینعأ  هلبق  ناذـللا  ناءدـبملا  برقـألا و  بیرقلا 

مث ثبعلا  وهف  يرکفلا  قوشلا  هقباطی  مل  یلیختلا و  قاتـشملا  هکرحلا  هیلإ  تهتنا  ام  قباط  اذإ  هیدارإ و  هیاـغ  اـهنأل  اـثبع  تسیلف  اـهلک 
عم لیختلا  وأ  قوشلا  أدـبم  وه  هدـحو  لیختلا  نوکی  نأ  امإ  ولخی  ـالف  يرکف  قوشت  اهؤدـبم  سیل  هکرحلا و  هیاـهن  تسیل  هیاـغ  لـک 

هیحللاب بعللاک  هیور  الب  لعفلا  کلذ  یلإ  هیعاد  هیناسفن  هکلم  قلخ و  عم  لیختلا  وأ  ضیرملا  هکرح  و  سفنتلا - لـثم  جازم  وأ  هعیبط 
ثیح نم  يدابملا  کلت  نم  إدبمل  هیاغ  لک  هداع و  ثلاثلا  یف  ایعیبط و  وأ  ایرورض  ادصق  یناثلا  یف  افازج و  لوألا  یف  لعفلا  یمسیف 

تامدقملا هذه  تررقت  اذإ  (3) و  الطاب اهیلإ  سایقلاب  لعفلا  یمسی  دجوت  مل  اذإ  هل  هیاغ  اهنإ 

نإف عئابطلاک  تناک  هکردـملا  هیقوشلاب و  هطولخم  ریغ  يأ  طرـشب ال  طقف و  اهـسفن  تظحول  اذإ  هلماـعلا  هکرحملا  نـأل  کـلذ  و  - 1
هعیبطلا کیرحت  نم  بولطملا  نأ  اـمکف  ذـئنیح  هلماـع و  هکرحم  طـئاسبلا  یف  یتلا  هعیبطلا  مس  تئـش  نإ  هیلـضعلا و  هوقلا  مس  تئش 

هر س  هیلضعلا ، هکرحملا  یف  کلذک  هکرحلا  هیاهن  الإ  سیل  اهتدام 
ثبعلا نیب  هنیب و  نکی  مـل  رکفلا  نـع  درجملا  لـیختلا  یفف  ـالإ  واوـلا و  ینعمب  یه  وأ و  هـملک  اـنه  لمعتـسا  اـضیأ  ءافـشلا  یف  و  - 2

هیاغ الف  يرکف  یلعاف  أدـبم  انه  نوکی  نأ ال  حالطـصالا  یف  ثبعلا  ینعم  نأ  لـصاحلا  یفخی و  ـال  اـمک  قرف  هارکذ  يذـلا  ینعملاـب 
هیلیختلا هیقوشلا  هلماعلا و  قباطتی  مل  اذإ  مث  هیقوشلا  لیختلل و  هیاغ  هلماعلل  امئاد  هیاغ  یه  یتلا  هکرحلا  هیلإ  تهتنا  اـم  نوکی  هیرکف و 

نأ امإ  ولخی  الف  ثبعلا  یف  امک  هیرکف  هیلع  نکت  مل  ام  دـعب  يرخألل  ام  ریغ  هیاغ  لـکل  لـب  هکرحلا  هیلإ  تهتنا  اـم  ینعمب  هیاـغلا  یف 
هر س  هدحو ، لیختلا  نوکی 

هر س  دوجو ، اذه  مدع و  لطابلا  ذإ  یلوأ  ناکل  هبیخلاب  اهیلإ  سایقلاب  یمس  ول  حالطصالا و  اذه  ینبجعت  ال  - 3
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نم وأ  هتبلا  هیاغ  نود  نم  ثبعلا  نإ  لئاقلا  لوقف  هنیبملا - طئارـشلا  روکذملا و  لیـصفتلا  یلع  هیلایخلا  هوقلا  هیاغ  ثبعلا  نأ  ملع  دقف 
یلإ سایقلاب  لب  هل  اءدبم  سیل  ام  یلإ  سایقلاب  هیاغ  هل  نوکی  نأ  بجی  لعفلا ال  نإف  حیحـص  ریغ  اریخ  هنونظم  وأ  ریخ  یه  هیاغ  نود 
هلعف یف  هیاغ  اهنم  لکل  تلـصح  دقف  رخألا  يدابملا  امأ  و  هیرکف - هیاغ  هیف  تسیلف  هتبلا  يرکف  أدبم  سیل  ثبعلا  یفف  هل  أدـبم  وه  ام 

ملف الئاز  نوکی  لب  اتباث  لیختلا  کلذ  نکی  مل  نإ  لیخت و  عم  قوشلاف  یناسفن  لعف  لک  نإـف  هیلإ  ساـیقلاب  اریخ  هیاـغلا  کـلت  نوکی 
مئانلا و نم  قوشلا  ثاعبنال  نإ  مث  هیاهنلا  ریغ  یلإ  بهذل  هب  روعش  روعـش  لکل  ناک  ول  هب و  روعـشلا  ریغ  لیختلا  نإف  هب  روعـشلا  قبی 

نم صرح  وأ  يرخأ  هئیه  یلإ  لاقتنا - هدارإ  وأ  هئیه  نع  رجـض  وأ  هداع  امإ  هلاحم  ـال  هلع  ـالثم  هتیحلب  بعلی  نمم  اذـک  و  یهاـسلا -
ذیذل لولمملا  نع  لاقتنالا  هذیذل و  هداعلا  اهطبـض و  نکمی  هیئزج ال  بابـسأ  نم  کلذ  ریغ  یلإ  لعف  اهل  ددجتی  نأ  هساسحلا  يوقلا 

امب ناویحلل  یقیقح  ریخ  یهف  یلیخت  وأ  یـسح  ریخ  هذللا  هیناویحلا و  يوقلا  بسحب  کلذ  لک  ذیذل  دـیدجلا  لعفلا  یلع  صرحلا  و 
اریخ نکی  مل  نإ  هل و  أدـبم  وه  ام  یلإ  ساـیقلاب  یقیقح  ریخ  نع  اـیلاخ  لـعفلا  اذـه  سیلف  یناـسنإلا  ریخلا  بسحب  ینظ  ناویح و  وه 

ایلقع ایقیقح 

قافتالا یف  یناثلا  ثحبملا 

یف هثوثبم  یه  اهتبالصل و  يزجتی  راغص ال  مارجأ  ملاعلا  يدابم  نأل  کلذ  قافتالاب و  نوکی  امنإ  ملاعلا  دوجو  نأ  سیطارقمیذ  معز 
تعمتجا هلمج و  اهنم  تمداصت  نأ  قفتاف  هکرحلا  همئاد  لاکشألا  هفلتخم   (1) عئابطلا هلکاشتم  یه  هانتم و  ریغ  إلخ 

هثالثلا طوطخلا  لوبق  يأ  هیمسجلا  درجم  یف  مارجألا  قافتال  اضیأ  هیلع  نهربم  سیطارقمیذ و  دنع  ملسم  وهف  عئابطلا  لکاشت  امأ  - 1
قئاقحلا فالتخا  موهفملا و  داحتا  باب  نم  یظفللا و ال  كارتشالا  باب  نم  اهیلع  هیمـسجلا  لوق  سیل  مئاوق و  ایاوز  یلع  هعطاـقتملا 

دادـح سوءر  اهلف  تاثلثم  رانلا  یف  راغـصلا  مارجألا  نأ  هسوململا و  تایفیکلا  یفن  لجأل  وهف  لاکـشألا  فـالتخا  اـمأ  هقودـصملا و 
لک إلخلاب و  لوقلا  اومزتلا  هطاسبلا و  یضتقم  وه  امک  تارک  وأ  تاعبرم  وأ  تابعکم  یقاوبلا  یف  هرارح و  يءارتی  هرـشبلا و  یف  زرغت 

هر س  لطاب ، کلذ 
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.قافتالاب سیل  تابنلا  ناویحلا و  نوکت  نأ  معز   (1) هنکل ملاعلا و  اذه  اهنم  نوکتف  هصوصخم  هئیه  یلع 

لسنلا ءاقبلل و  حلـصی  هجو  یلع  هیعامتجا  هئیه  تناک  نإ  قفتا  امف  قافتالاب  هیـسقطسألا  مارجألا  نوکت  نأ  معزف   (2) سلقذابنأ امأ  و 
.ججح کلذ  یف  هل  قبی و  مل  کلذک  نکی  مل  نإ  قفتا  ام  یقب و 

.ضرغ لجأل  لعفی  فیکف  اهل  هیور  هعیبطلا ال  نأ  اهنم 

ریغ عیمجلا  نأ  ملعف  اهدادضأک  ریغتی  اماظن ال  اهل  نأ  عم  هعیبطلل  هدوصقم  تسیل  دـئاوزلا  تاهیوشتلا و  توملا و  داسفلا و  نأ  اهنم  و 
ناک امل  و  لهمی - جـهن ال  ریغتی و  ماظن ال  هسکعک  هل  نکل  ومنلا  وشنلا و  سکع  یلع  ناک  نإ  لوبذـلا و  ماظن  نإـف  هعیبطلل  هدوصقم 

هداملا هرورـض  ببـسب  اضیأ  ومنلا  وشنلا و  ماظن  نأب  مکحن  مرج  الف  هعیبطلل  ادوصقم  نوکی  نأ  نود  نم  هداملا  هرورـض  لوبذلا  ماظن 
یلإ راخبلا  صلخف  ءاملا  ترخب  اذإ  سمـشلا  ذإ  هداملا  هرورـضل  نئاک  هنأ  امزج  ملعی  يذلا  رطملاک  اذه  هعیبطلل و  هیعاد  دـصق و  الب 

لب کلذک  سیل  حلاصملا و  کلتل  هدوصقم  راطمألا  نأ  نظیف  حلاصم  یف  عقی  نأ  قفتاف  هرورـض  لزنف  الیقث  ءام  راص  درب  املف  درابلا 
.هداملا هرورضلا 

عمشلا لحت  اهنإف  هرارحلا  لثم  هفلتخم  الاعفأ  لعفت  هدحاولا  هعیبطلا  نأ  اهنم  و 

الب وأ  لعاف  الب  يأ  قافتالاب  نکت  ملف  تایاغل  تانوکتلا  هذـه  اهتعـشأ  اهعاضوأ و  لعفت  اتقفتا  ام  دـعب  بکاوکلا  كالفألا و  نأل  - 1
هر س  اعم ، امهنودب  وأ  هیاغ 

نم تابکرملا  نوکت  لب  هدنع  هیعادـبإ  اهنوکل  تاسقطـسألا  قافتالاب و ال  كالفألا  دوجو  لعج  یلع  يرتجی  مل  مدـقی و  مل  يأ  - 2
اضیأ مالسإلا  ءاملع  ضعب  یمس  امک  اهب  هقرافملا  ضراوعلا  هبیرغلا و  رومألا  قوحل  هدارم  لعلف  ذئنیح  قافتالاب و  هدنع  تاسقطسألا 

هر س  کلذل ، تاقافتالا  راد  داسفلا  نوکلا و  ملاع 
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.بوثلا هجو  ضیبی  راصقلا و  هجو  دوست  حلملا و  دقعت  و 

لکل يرثکأ و  اهنم  مئاد و  اهنم  هنکمملا  رومألا  نإ  لوقنف  امالک  مدـقن  باوجلا  یف  ضوخلا  لـبق  قاـفتالاب و  نیلئاـقلا  جـجح  هذـهف 
ءاوس ضراعملا  مدـع  طرـشب  متی  يرثکألاف  ضراعم  هضراعی  دـق  يرثکألاف  ضراعم  هضراعی  مئادـلا ال  نأ  امهنیب  قرفلا  هلع و  امهنم 

لوصولا ناکمإ  همیزعلل و  ضقان  هکرحلل و  عنام  مدـع  و  هکرحلل - ءاضعألا  هئیهت  میمـصتلا و  عم  هدارإلا  نإف  اـیدارإ  وأ  اـیعیبط  ناـک 
لقألا یلع  لصحی  ام  اهنم  همایق و  دیز و  دوعقک  يواستلاب  لصحی  ام  رومألا  نم  هیلإ و  لصوی  نأ ال  لیحتـسی  هنأ  نیبف  بولطملا  یلإ 

ام رابتعاب  نانوکی  دق   (2) نایقابلا یقاقتا و   (1) هنإ امهدوجول  لاقی  الف  رثکألا  یلع  وأ  ماودلا  یلع  نوکی  ام  امأ  دـئاز  عبـصإ  دوجوک 
هلعافلا هوقلا  سمخلا و  عباصألا  یلإ  اهنع  فورـصملا  نع  تلـضف  نینجلا  فک  نوکت  یف  هداملا  نأ  طرتشی  نأ  لثم  کلذ  اـبجاو و 

نم کلذ  نوکی  دئازلا و  عبصإلا  نوکت  بجی  طورشلا  هذه  دنعف  دئاز  عبصإ  قلختی  نأ  بجیف  هیعیبط  هدام  یف  امات  ادادعتسا  تفداص 
رمألا نوکت  یف  رمألا  ققح  اذإف  عونلا - دارفأ  رئاس  یلإ  سایقلاب  الیلق  اردان  ناک  نإ  هیئزجلا و  هعیبطلا  هذـه  یلإ  هبـسنلاب  مئادـلا - باب 

هدوجوملا رومألاف  هبیر  قبی  مل  هبابسأ  هطورش و  هظحالمب  ایمئاد  وأ  ایرثکأ  يواسملا  هروریص  یفف  هبابسأ  هطورشب و  مئاد  هنأ  لقألا 

عقاولا فالخ  امهالک  هل و  هیاغ  هنأ ال  ینعمب  امإ  هل و  لعاف  یقافتالا ال  یـشلا ء  نأ  ینعمب  امإ  قافتالا  نأل  هب  لقعلا  لوقی  يأ ال  - 1
یلع نوکیف  عوقولا  بقرتم  ریغ  وه  امیف  قافتالا  اضیأ  لعافلا و  هیلعاف  هلع  هیاغلا  هجاحلا و  طانم  ناکمإلا  ذإ  هیاـغلا  لـعافلا و  دوجول 

هر س  يرثکأ ، یمئاد و  امهدوجو  رودنلا و  لیبس 
لوبقلا طئارـش  عیمجل  هیفوتـسملا  هیلـضعلا  هداـملاف  اـجوز  هعبرـألا  تراـص  نأ  قفتا  لـقاع  لوقی  ـالف  قاـفتالا  یفاـنی  بوجولا  و  - 2

دوجو امأ  تایاغلا و  یف  مالکلا  نأ  لـصاحلا  هیجوزلا و  یلإ  هبـسنلاب  هعبرـألاک  دـئازلا  عبـصإلا  یلإ  هبـسنلاب  هلعاـفلا  هوقلل  هفداـصملا 
لئس اذإ  عقی و  مل  لصفنمب  رخآلا  یلع  امهدحأ  حجرتی  مل  ام  نییواستملا  نأ  هعـضوم  یف  ققح  دق  ذإ  هنم  غورفمف  هیلعافلا  بابـسألا 

ققحتی فیک  اهایإ  اهباجیإ  بابـسألل و  تاببـسملا  موزل  عمف  ذئنیح  بلـسلا و  باوجلاف  هیهاملا  هبترم  یف  ضیقنلا  یفرط  نم  لک  نع 
هر س  قافتا ،
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یش ء نکی  ملف  اهب  هفنتکملا  بابسألا  بابسألا و  ببسم  یلإ  سایقلاب  امأ  اهللع و  اهبابـسأب و  لهاجلا  دنع  قافتالاب  یه  امنإ  قافتالاب 
للعلا بابـسألا و  عیمجب  ناسنإلا  طاحأ  ولف  تابجاو  لئاوألا  دـنع  اهلک  ءایـشألا  ءامکحلا  هنـسلأ  یف  عقو  امک  اـقافتا  تادوجوملا  نم 

بابسألاب لهاجلا  یلإ  سایقلاب  وهف  زنک  یلع  رئب  رفاح  رثع  نإف  قافتالاب  ادوجوم  هدنع  یش ء  نکی  مل  یـش ء  هملع  نع  ذشی  مل  یتح 
نأ تبث  دـقف  بوجولاب  لب  قافتالاب  سیل  هیلإ  هیدؤملا  بابـسألاب  طاحأ  نم  یلإ  سایقلاب  امأ  و  قافتا - زنکلا  یلإ  رفاحلا  تقاس  یتلا 

ببسلا يدأتی  امبر  ضرعلاب و  تایاغ  تایاغلا  ضرعلاب و  هیلعاف  بابـسأ  اهنأ  الإ  یـش ء  لجأل  نوکت  نوکت  ثیح  هیقافتالا  بابـسألا 
هیتاذلا هتیاغ  یلإ  يدأتی  امبر ال  هیتاذلا و  هیاغلا  وه  يذـلا  هطبهم  یلإ  طبه  مث  جـش  اذإ  طباحلا  رجحلاک  هیتاذـلا - هتیاغ  یلإ  یقافتالا 

یلإ سایقلاب  ایتاذ و  اببـس  هیعیبطلا  هیاغلا  یلإ  سایقلاب  یمـسی  لوألا - یفف  فقو  جش و  اذإ  طباحلا  رجحلاک  یقافتالا  یلع  رـصتقا  لب 
هیضرع هیاغ  قافتالا  نأ  ملع  دقف  هانمدق  ام  ققحت  اذإف  الطاب  هیتاذلا  هیاغلا  یلإ  سایقلاب  یمسی  یناثلا  یف  ایقافتا و  اببس  هیضرعلا  هیاغلا 

الوأ نکی  مل  امف  امهیتاذـل  قافتالا  نم  مدـقأ  هدارـإلا  هعیبطلا و  نوکیف  هدارإ - وأ  هعیبط  یلإ  یهتنی  يرـسق  وأ  يدارإ  وأ  یعیبط  رمـأل 
سیق اذإ  اـمهیلع  راـط  قاـفتالا  و  تاذـلاب - تاـیاغ  وحن  ههجوتم  هیدارـإلا  هیعیبطلا و  رومـألاف  قاـفتا  عقی  مل  هیدارإ  وأ  هیعیبط - رومأ 

یلإ هیدأتلا  اـهنأش  نم  نوکی  نأ  مزلی  نکل  اـیرثکأ  ـال  اـمئاد و  سیل  ذإ  اـهنع  عقوتم  ریغ  هسفن  یف  نئاـکلا  رمـألا  نإ  ثیح  نم  اـمهیلإ 
دنع سمشلا  فوسک  لثم  قفتا  هنإ  رمألا - کلذ  یف  لقی  مل  الـصأ  اهیلإ  هیدأتلا  اهنأش  نم  نکی  مل  ول  ذإ  ایرثکأ  امئاد و ال  ال  کلذ -

هیعیبط هل  هیتاذ  هیاغ  نوکیف  هیدؤملا  هبابسأ  یلإ  سیق  اذإ  سمشلا و  فوسکل  اببس  ناک  نإ  قفتا  دیز  دوعق  نإ  لاقی  هنإف ال  دیز  دوعق 
یلإ بسن  اـمف  اـهدارفأ  ضعب  یلإ  ساـیقلاب  لخدـم  قاـفتالل  ناـک  نإ  قاـفتالا و  لـیبس  یلع  سیل  ملاـعلا  دوجو  نأ  رهظف  هیدارإ  وأ 

لطاب هلک  سیطارقمیذ  وأ  سلقذابنأ 
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اهنع رداصلا  لعفلا  نأب  مکحی  نأ  بجو  هیورلا  هعیبطلا  تمدع  اذإ  سیل  هنأ  لوألا  یفف  هروکذملا  هبشلا  نع  یلیصفتلا  باوجلا  امأ  و 
مث اهرایتخا  زوجی  لاعفأ  نیب  نم  هنیعی  راتخی و  يذـلا  لعفلا  زیمت  امنإ  لب  هیاغ  اذ  لعفلا  لـعجت  ـال  هیورلا  نإـف  هیاـغ  یلإ  هجوتم  ریغ 

سفنلا نوک   (1) ردق ول  یتح  لعاج  لعجب  هتاذـل ال  اهیلإ  لعفلا  کلذ  يدأت  مزلی  هصوصخم  هیاغ  لاعفألا  کلت  نم  لعف  لکل  نوکی 
نإف کلفلا  یف  امک  هیور  ریغ  نم  دحاو  جـهن  یلع  هباشتم  لعف  سانلا  نع  ردـصی  ناکل  فراوصلا  یعاودـلا و  فالتخا  نع  هملـسم 

.هیور ریغ  نم  دحاو  جهن  یلع  اهلیعافأ  مرج  الف  هفلتخملا  ضراوعلا  ثعاوبلا و  نع  همیلس  كالفألا 

.يرخأ هیور  یلإ  جاتحی  یه ال  هیاغ و  وذ  لعف  هیورلا  سفن  نأ  کلذ  دیؤی  امم  و 

هعنام نوکت  امبر  لب  هیاورلا  یلإ  اهلامعتـسا  یف  جـتحی  مل  هکلم  تراص  اذإ  مث  اهل  تایاغ  ققحت  یف  ههبـش  تاعانـصلا ال  نأ  اضیأ  و 
یف داوعلا  وأ  افرح  هبتک  یف  بتاکلا  يور  اذإ  هرقن و  لک  یف  رکفتی  رهاملا ال  داوعلا  اذک  فرح و  لک  یف  يوری  رهاملا ال  بتاکلاک 

وـضعلا کح  یف  دیلا  هردابم  همـصتعی و  امب  قلازلا  ماصتعا  اذه  نم  بیرق  هیور و  دصق و  الب  تایاغ  هعیبطللف  هتعانـص  یف  دلبتی  هرقن 
اهل روعـش  سفنلا ال  رتولا و  هطـساوب  هکرحت  امنإف  ارهاظ  اوضع  تکرح  اذإ  هیناسفنلا  هوقلا  نأ  هنم  حـضوأ  هیور و  ـال  رکف و  ریغ  نم 

يرجم نع  هجراخ  تادارإ  عناوم و  لوصحل  هرات  اهتالامک و  مدـعل  هرات  تانئاکلا  هذـه  یف  داـسفلا  نأ  هیناـثلا  ههبـشلا  یف  کلذـب و 
کلذ لک  لوبذلا  داسفلا و  توملاف و  اهیلإ  غلبت  نأ  هیاغ  یلإ  ههجوتم  هعیبطلا  نوک  طرش  نم  سیلف   (2) مادعألا امأ  هعیبطلا 

هر س   ، z\ شاب يورکی  هلبق و  کی  لدکی و   z\ شاب يوسکی  همه  وگ و ز  یکی  زأ   s - \ لیق ام  معن  و  - 1
لوبذلا ماظن  امأ  هلوقب و  هیناثلا  نع  یفتکی  نأ  نکمی  یفخی و  امک ال  اذکف  عناوملا  لوصح  امأ  لصألا و  هخسن  نم  طقـس  هلعل  و  - 2

هر س  مادعألا ، اضیأ  عناوملا  لوصح  عجرم  نأل  خلإ 
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یلإ دأتم  اضیأ  وهف  لوبذلا  ماظن  امأ  هنایب و  عضوم  دهشملا  اذه  سیل   (1) رس انهاه  هدوصقملا و  هیاغلا  یلإ  غولبلا  نع  یعیبطلا  روصقل 
لیلحت اهتیاغ  هرارحلاف  هیاغ - امهنم  لکل  هعیبطلا و  وه  ضرعلاب و  رخآلا  هرارحلا و  وه  تاذلاب و  امهدحأ  نیببس  هل  نأل  کلذ  هیاغ و 
نکمأ ام  ندـبلا  ظفح  اـهتیاغ  ندـبلا  یف  یتلا  هعیبطلا  تاذـلاب و  هرارحلل  کـلذ  ماـظنلا  یلع  اـهینفت  هیلإ و  هداـملا  قوستف  تاـبوطرلا 

دادمإلا ناصقن  نوکیف  سفنلا  ملع  یف  یتأیس  امک  لوألا  ددملا  نم  لقأ  هنم  دادمتسالا  نوکی  لات  ددم  لک  نکل  دادمإ و  دعب  دادمإب 
نکی مل  نإ  توملا و  نإ  مث  هیاغ  یلإ  هجوتم  امهنم  دـحاو  لک  لعف  لوبذـلل و  تاذـلاب  اببـس  لیلحتلا  ضرعلاب و  لوبذـلا  ماظنل  اـببس 
هلوبذ ندبلا و  فعـض  اذک  هیدمرـسلا و  هایحلا  نم  سفنلل  دعأ  امل  بجاو  ماظن  یلإ  سایقلاب  هیاغ  وهف  یئزج  ندب  یلإ  سایقلاب  هیاغ 
یهف تادایزلا  امأ  سفنلا و  ملع  یف  فرعی  ام  یلع  هرخآلل  دعتست  اهببـسب  یتلا  هیندبلا  اهاوق  رـسک  سفنلا و  تاضایر  نم  امهعبتی  امل 

هیاغلاب و اهیف  هعیبطلا  لعف  نوکیف  تملع  امک  اهلطعی  اهقحتـست و ال  یتلا  هروصلا  هعیبطلا  اهدافأ  تلـضف  اذإ  هداملا  نإف  ام  هیاغل  هنئاک 
عونممف رطملا  یف  لقن  ام  امأ  اهریغل و  هیاغ  نوکی  نأ  بجی  هعیبطل  هیاغ  لک  نأ  عدـن  مل  نحن  هعومجمب و  ندـبلل  هیاـغ  نکی  مل  نإ 

بابسأ یهف  تاکربلا  لوزن  تاریخلا و  حاتفنا  یلکلا و  ماظنلل  هیضرأ  تادادعتسا  لباوق و  اهقحلت  هیوامـس  عاضوأ   (2) هیف ببسلا  لب 
.هعیبطلا یف  هیرثکأ  وأ  همئاد  هیاغ  اهل  هیهلإ 

یلإ قرتحملا  هلاحإ  یه  هدحاو  هیاغ  اهل  هقرحملا  هوقلا  نأ  هثلاثلا  ههبشلا  یف  و 

هر س  تایادبلا ، یف  یتلا  بابسألا - یلإ  هبسنلاب  تایاغ  لکلا  نأ  مظتنم و  لک  لکلا  ماظن  یف  نأ  هیلإ  انرشأ  ام  وه  و  - 1
سفن امیـس  هیلکلا  سوفنلا  هعبطنملا و  سوفنلا  هیهلإلا  هدیعبلا  بابـسألا  هبیرق و  بابـسأ  یهف  هینامـسجلا  یلع  عاضوألا  لمح  نإ  - 2
هیاهنلا هیادـبلا و  یف  یلاعت  هللا  اهل و  هیئاغلا  تاکرحملا  یه  هیلکلا و  لوقعلا  تاوامـسلل و  هیلعافلا  تاکرحملا  یه  سمـشلا و  کـلت 

هر س  هداملا ، هرورضل  سیل  ضرعلاب  هیاغ  رطملا  لکلاب و  طیحم 
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ماسقأ ملعتـس  هیرورـض و  عباوت  یه  امنإف  اهریغ - ضییبتلا و  دـیوستلا و  لـحلا و  دـقعلاک و  لـیعافألا  رئاـس  اـمأ  اـهرهوج و  هلکاـشم 
تادهاشملا و یلع  هنیبم  تانایبب  سلقذابنأ  بهذم  لاطبإ  ءافشلا  باتک  یف  رکذ  دق  و  ضرعلاب - تایاغلا  يدحإ  وه  يذلا  يرورضلا 
ام هلالدل  هیلع  قلتخم  هنأ  وأ  تازوجتلا  زومرلا و  نم  هنأ  یلع  قافتالا  تخبلا و  یف  همالک  مهـضعب  لمح  کلذل  هحـضوم و  دـهاوش 
اذإ هدـحاولا  هعقبلا  نأ  هحـضاولا  لئالدـلا  کلت  هلمج  نم  مولعلا و  یف  هردـق  ولع  و  هکولـس - هوق  یلع  همالک  نم  هدـجو  هحفـصت و 

هوقلا نأ  لجأل  اریعـش  رخآلا  ارب و  ضرألا  نم  ءزج  هروریـص  نأ  ملعف  اریعـش  ریعـشلا  ارب و  ربلا  تبنأ  ریعـش  هبح  رب و  هبح  اـهیف  طـقس 
- هیـضرألا هیهاملاب  سیل  اهفالتخاف  هفلتخم  ضرألا  ءازجأ  ضرف  ول  اههباشتل و  هداملا  هرورـضل  هروصلا ال  کلت  یلإ  اهکرحت  هلعافلا 

مزل اهیلع  هقباس  يرخأ  هیصاخل  هیصاخلا  کلت  هدافإ  تناک  نإف  یـضرألا  ءزجلا  کلذل  هیـصاخلا  کلت  تدافأ  هبحلا  یف  هوق  نأل  لب 
ارب و نوتیزلا  تبنی  ـال  ملف  ـالإ  هنیعم و  هیاـغ  یلإ  ههجوتم  اهتاذـل  هربـلا  یف  هعدوملا  هوـقلا - تناـک  کلذـک  نکی  مل  نإ  لسلـستلا و 

.اریعش خیطبلا 

تایاغ یلإ  تدأت  اذإ  اذـهل  تالامک و  تاریخ و  اهلک  هقوعم - ریغ  هعیبطلا  نوکی  ام  لاح  یف  هعیبطلا  نع  هرداصلا  تایاغلا  نأ  اهنم  و 
تبنی مل ال  لبذ و  ضرم و  یتح  ناویحلا  اذـه  باصأ  اذ  ام  لوقیف  اضراع  اببـس  اهل  ناسنإلا  بلطی  اذـهلف  لقألا  یف  کلذ  ناک  هداض 

.قئاع اهقعی  مل  نإ  ریخلا  یلإ  ههجوتم  هعیبطلاف  کلذک  ناک  اذإ  ریعشلا و  ربلا و 

تهجوت هوقلا  تدتـشا  قئاعلا و  لاز  اذإ  هنأ  ادقتعم  بیبطلا - هلعفی  امک  هعانـصلاب  اهانعأ  هعیبطلا  نم  روصقب  انـسسحأ  اذإ  انأ  اضیأ  و 
دوصقملا یلع  لدی  اذه  و  ریخلا - هحصلا و  هدافإ  یلإ  هعیبطلا 

هیرایتخالا لاعفألا  تایاغ  یف  ثلاثلا  ثحبملا 

هراشا

هحلصملا همکحلا و  نع  ایلاخ  یلاعت  هللا  لعف  اولعج  اموق  هلطعملا  نم  نإ 
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هقیقحلا یف  یه  یتلا  هاوق  ضعب  هحلـصم  هیاغ و  نع  کفنی  یهاـسلا ال  مئاـنلا و  لـعف  نأ  تاـیاغ و  هعیبطلل  نأ  تملع  دـق  کـنأ  عم 
.توبکنعلا تویب  نم  نهوأ  یه  ججحب  نیکسمتم  هیرکفلا  وأ  هیلقعلا  هوقلل  نکی  مل  نإ  لعفلا و  کلذل  لعاف 

[ هیاغلا مدعب  لئاقلا  ججح  ]

یعادلا لاطبإ  یف  ثبشتلا  اهنم 

بجوی مهملع ال  نع  حجرملا  ءافخ  نأ  اوملعی  مل  ناشطعلا و  یحدق  عئاجلا و  یفیغر  براهلا و  یقیرط  نم  هیئزج  هلثمأب  حـجرملا  و 
هنأ اونطفتی  مل  (1) و  هیهلإلا هیلاعلا  رومألا  هیکلفلا و  عاضوألاک  انع  هیفخ  رومأ  ملاعلا  اذه  یف  انلیعافأل  تاحجرملا  هلمج  نم  نإف  هیفن 

ینغتسی زئاجلا ال  نأ  هتابثإ - یلإ  قیرطلا  نإف  عناصلا  تابثإ  باب   (2) دسنی هیفازجلا  هدارإلا  نیکمت  و  لاعفألا - یف  یعاودلا  لاطبإ  عم 
ثحبلا و ال رظنلل و  لاجم  قبی  مل  اهب  لوقلا  باکترا  عم  لب  دوجولا  بجاو  تابثإ  اـننکمی  مل  هدـعاقلا  هذـه  اـنلطبأ  ولف  حـجرملا  نع 

لجأل یه  امک  ءایـشألا ال  هیرت  هلاح  ناـسنإلا  یف  قلخی  اـمبر  اـهیلع و  هجیتنلا  ضیقن  بترت  نع  نمـألا  مدـعل  تاـینیقیلا  یلع  داـمتعا 
.قباسلا نامزلا  یف  هیئاطسفوسلاک  هیمالسإلا  هرودلا  یف  موقلا  ءالؤهف  یلاعت  هللا  یلإ  اهنوبسنی  یتلا  هیفازجلا  هدارإلا 

هفص هحجرم  هدارإلا  نوک  نأ  نم  رم  ام  اهنم  و 

اضیأ وه  هردق و  هردقلا  املع و  ملعلا  نوک  للعی  امک ال  للعت  تاذلا ال  مزاول  هیسفنلا و  تافصلا  اهل و  هیسفن   (3)

س رکذتف ، بولطملا  حضوی  ام  هقیلعتلا  هذه  لئاوأ  یف  رم  دق  یقیقحلا و  لعافلا  وه  یلاعت  هنأل  هللا  دنع  یئاغلا  حـجرملا  نأ  ینعی  - 1
هر

امک حجرتلل  مزلتـسم  حیجرتلا  نأ  باوجلا  و  حیجرتلا - حـجرم ال  الب  حـجرتلا  بابلا  اذـه  داس  نأ  وه  دورولا و  رهاظ  داریإ  انهاه  - 2
الب حجرتلا  مزل  الإ  لسلـستلا و  مزلی  ارج  مله  رخآ و  حیجرتب  ناک  نإ  امهیواست  عم  حجرم  الب  نیحیجرتلا  دحأ  لوصح  نأ  نم  هوررق 

لعافلا عضو  نمف  لعفلاب  العاف  لعافلا  نوکی  یئاغلا ال  حجرملا  مدع  دنعف  لعافلا  هیلعاف  هلع  هیئاغلا  هلعلا  تناک  امل  اضیأ  و  حجرم -
هر س  هعفر ، مزلی 

وه اهیلع و  قباسلا  حجرملا  ببسب  هدارإلا  نأ  اوملعی  مل  نکل  ناکمإلا  یلإ  بوجولا  هبسن  هردقلا  یلإ  هتبـسن  نإ  ملکتملا  لاق  امک  - 3
هر س  اقلطم ، هبجوم ال  لعفلا  هدئافب  قیدصتلا 
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کلت نإف  نایذـه  اهنولوقی  یتلا  هیـصاخلا  و  نیبناجلا - دـحأ  صـصختی  فیک  لـعفلا  یفرط   (1) يواست عم  نإف  هل  لصاح  ـال  مـالک 
.بناجلا اذهل  ایواسم  ضرف  يذلا  رخآلا  بناجلا  رایتخا  ضرف  ول  اضیأ  هلصاح  تناک  هیصاخلا 

لعفلا لبق  هققحتم  هدارإلا  نأب  مهلوق  نم  اضیأ  قبس  ام  اهنم  و 

فاک اذـه  رمأ و  نود  رمأب  تقلعت  مث  رومألا  دـحأب  صاصتخا  الب  لعفلا  لبق  هققحتم  هدارإلا  نأب  مهلوق  نم  اضیأ  قبـس  ام   (2) اهنم و 
اهضرعی مث  یـشب ء  هقلعتم  ریغ  هدارإ  ققحتی  الف  هیفاضإلا  تافـصلا  نم  هدارإلا  ذإ  قفتا  یـش ء  يأ  دیری  دیرملا ال  نإف  مهحاضتفا  یف 

امهدـحأب هصـصختم  هدارإ  لصحت  هناکمإ  یبناج  دـحأ  حـجری  هدوجو و  لبق  یـش ء  روصت  لصح  اذإ  معن   (3) ءایشألا ضعبب  قلعتلا 
.هیقرشملا ثحابملا  بحاص  اهدروأ  رومأ  مهلبق  نم  رکذی  ام  يوقأ  رم و  امک  هدارإلا  یلع  مدقتم  حیجرتلاف 

رئاس نود  اروحم  نوکی  نأل  طخ  هقطنم و  نوکت  نأل  هرئاد  هیبطقلل و  ناتطقن  هیف  نیعت  دـق  ءازجألا و  هباشتم  مسج  کـلفلا  نأ  لوـألا 
روحملا هقطنملا و  اذـک  نیتطقنلا و  کنیت  ریغ  ناـبطقلا  نوکی  نأ  تاذـلا  بسحب  ازئاـج  ناـک  هنأ  عم  طوطخلا - رئاودـلا و  طاـقنلا و 

.لحملا هباشتل  رخآ  اطخ  يرخأ و  همیظع  نوکی 

اـهنم و هدـحاو  لـک  یلإ  هکرحلا  عوقو  زاوج  عم  تاـهجلا - نم  اـهریغ  نود  هنیعم  ههج  یلإ  هصاـخ  هکرح  کـلف  لـکل  نأ  یناـثلا  و 
.امهیلإ هبسنلا  يواست  عم  هریغ  نود  ءطبلا  هعرسلا و  نم  نیعم  دح  هکرح  لکل  کلذک 

یف عیمجلا  يواستل  هریغ  نود  عضوملا  کلذ  یف  دجوت  هیـصوصخ  مدع  عم  کلفلا  نم  نیعم  عضومب  بکوک  لک  صاصتخا  ثلاثلا 
.هکلف نم  رخآ  عضوم  یف  هعوقو  زوجی  لقعلاف  هعیبطلا 

هر س  مصخلا ، ضرفب  صیصختلا  عقاولا و  یف  يواستلا  يأ  - 1
هیواستم اهنوک  یلع  هذه  ءانب  قلعتلا و  هیدحأ  هدارإلا  نوک  یلع  یلوألا  ءانب  ذإ  ایفانت  اهتقباس  نیب  هجحلا و  هذـه  نیب  نأ  یفخی  ال  - 2

هر س  رومألا ، یلإ  هبسنلا 
هر س  بارضإلا ، لب  عقوم  تعقو  معن  هملک  - 3
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.لقعلا دنع  امهزاوج  عم  رغصأ  وأ  هنم  مظعأ  وه  ام  نود  صاخ  رادقمب  ملاعلا  صاصتخا  عبارلا 

[ مهججح نع   ] باوجلا و 

امهنیعت نم  مزل  نیتـطقنلا و  نییعت  بجوی  هنیعملا  هکرحلا  نإـف   (1) هنیعملا هکرحلا  هطـساوب  لعفلاب  دـجوت  هطقنلا  کلت  نأ  لوألا  نع 
.روحملا بطقلا و  نیعتل  همزلتسملا  هقطنملل  هرئاد  نیعتی  مل  هکرحلا  ول ال  هنإف  امهنیب  عقاولا  روحملا  نیعت 

هجو یلع  اهتاکرح  كالفألل و  هیـضتقم  اهنوک  و  هیلقعلا - اـهئدابم   (2) فالتخال هعرـس  ههج و  تاکرحلا  فالتخا  نأ  یناـثلا  نع  و 
.تاماظنلا نسحأ  اهعبتی 

کلت ریغ  نم  اتمـصم  ناک  ـالإ  هلبق و  ـال  بکوکلاـب  لـصح  اـمنإ  بکوکلل  اـم  عضوم  نیعت  نأ  عم  ثلاـثلا  نع  باوجلا  هنم  جرخی  و 
.لدبتلا هل  زوجی  هدوجو ال  دعب  هرفحلا و 

یلقعلا زیوجتلا  هریغ و  نکمی  الف  مسجلا  کلذل  اصاخ  ارادقم  یـضتقن  هصاخ  هعیبط  هریغ  ددـحملا و  نم  مسج  لکل  نأ  عبارلا  نع  و 
هیکلفلا تالاکشإلا  هذه  لح  یف  هدرفنم   (3) هلاسر انل  ناهربلا و  لبق  ببـسلا  هیـصوصخ  یلع  لقعلا  عالطا  مدعل  عقاولا  فلاخی  امبر 

تامدقم دیهمتب 

هر س  ادحاو ، اهجو  لب  نیهجو  انوکی  ملف  یناثلا  هجولا  یلإ  عوجر  اذه  لوقن  هکرحلا  نییعتل  حجرملا  یلإ  مالکلا  لقن  نإف  - 1
س اهلولعم ، یف  روطلا  اذه  ریغ  بترت  نع  یبأی  هیصوصخلا  کلتف  صاخلا  اهلولعم  عم  هصاخ  هیـصوصخ  هلع  لکل  نأ  تملع  دق  - 2

هر
یف هلخاد  تایتاذ  تانیعتلا  هذـه  نأ  نم  اهریغ  هیبوبرلا و  دـهاوشلا  یف  هققح  ام  یلإ  هراشإ  اهیف  ناک  نکل  هلاـسرلا و  کـلت  رن  مل  - 3

تایوهلل مزاول  اهنأ  وأ  یلکلا  ناکم  یئزجلا  ذخأ  باب  نم  هطلاغم  اهلک  هذهف  هیعونلا  اهتایهامل  تایضرع  تناک  نإ  اهتایوه و  دودح 
نأ لئاسلا  نطفتی  الف  هجوعم  لادلا  همیقتسم و  فلألا  لعج  مل  هنأ  لئس  ام  لثم  اذه  هدح و  یلع  لعجب  سیل  موزلملل  مزاللا  توبث  و 

قلطملا فرحلا  لعج  ول  نیللعم و  انوکی  مل  امهیف  اربتعا  اذإف  الاد  تسیل  جاجوعالا  نودب  لادلا  افلأ و  تسیل  هماقتـسالا  نودب  فلألا 
درو اذهل  للعی و  یتاذلا ال  نأ  عم  الاد  لادـلا  افلأ و  فلألا  لعج  مل  هنأ  یلإ  لاؤسلا - عجرف  هدـح  یلع  دوجو  هل  سیلف  لاؤسلا  دروم 

هر س  لزی ، مل  یقش  یقشلا  لزألا و  یف  دیعس  دیعسلا  نأ 
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نم هیناکمإ  هیلإ  لولعملا  هبسن  تناک  یتم  راتخملا  نأ  لصاحلاف  اهیلإ  عجاریلف  نانیمطالا  دارأ  نم  بلقلا  نع  بیرلا  اهب  لوزی  هیلوصأ 
الوق الإ  سیل  لقاعلا  نم  کلذ  زیوجت  نإف  اـحجار  يواـسملا  نوک  عاـنتمال  اـعنتمم  هنع  هرودـص  نوکی  هرودـصل  ضتقم  عاد و  نود 

مات هنأل  یلاعت  بجاولا  یف  امک  لـعافلا  سفن  نوکی  دـق  وه  داـجیإلا و  هیاـغ  وه  یعادـلا  کلذـف   (1) بلقلاب قیدـصت  نود  ناسللاب 
العاف نوکی  ام  لک  بابـسألا و  ببـسم  هنأ  ملعتـس  هیلعافلا و  یف  اصقان  ناکل  هتاذ  نع  جراخ  ینعم  یلإ  هلعف  یف  جاتحا  ولف  هیلعاـفلا 

اهدوجو دنتـسی  مل  نإف  هتاذ  ریغ  هیاغ  هلعفل  ناک  ولف  هیلإ  دنتـست  بابـسألا  رئاسک  تایاغلا  ذإ  هتاذ  ریغ  یلوأ  هیاغ  هلعفل  نوکی  الوأ ال 
یلاعت و هتاذ  ریغ  هنوک  هضورفملا  هیاغلا  کلت  رودـصل  هیعاد  هیاغ  وه  امیف  دـئاع  مـالکلاف  هیلإ  دنتـسا  نإ  ضرفلا و  قرخ  ناـکل  هیلإ 

ءاش نإ  کل  ررقنـس  هنأ  کلذ  نایب  اهل و  لعاف  هنأ  وه  امک  عیمجلل  هیاـغ   (2) یلاعت هتاذف  هتاذ  نیع  یه  هیاغ  یلإ  یهتنی  یتح  اذـکه 
نع ردصی  ام  عیمجب  جهتبا  یـشب ء  جهتبا  نم  لک  ءایـشألا و  عیمجل  ردصم  هتاذ  هتاذـب و  جـهتبم  مظعأ  دوجولا  بجاو  نأب  یلاعت  هللا 

هرداص اهنإ  ثیح  نم  لب  اهتاوذ  ثیح  نم  اهتاوذ  لجأل  ءایـشألا ال  دیری  یلاعت  بجاولاف  هنع  هرداص  اهنوک  ثیح  نم  یـشلا ء  کلذ 
یشل ء هتیلعاف  تناک  ام  لک  هسدقملا و  هتاذ  سفن  ملاعلا  داجیإ  یف  هل  هیاغلاف  یلاعت  هتاذ  نع 

هیقوشلا هتوق  قلعتی  مل  فلعلا  ءاملا و  ری  مل  ام  رامحلا  لب  لعفلا  نع  فقو  ناحجرم  هدـنع  مداقت  يواست و  اذإ  زوجملا  کلذ  نإف  - 1
هر س  حجرملاب ، الإ  نوکسلا  یلع  اهحجری  ملف  هکرحلاب  اهلیم  و 

باـتکلا یف  فرعأ و  یکل  قلخلا  تقلخف  هلوـقب  یـسدقلا  ثیدـحلا  یف  هتاذ  هیفورعم  هقلخلا  هیاـغ  یلاـعت  هللا  لـعج  دـق  تلق  نإ  - 2
هتاذـب هتاذ  هقلخلا  هیاغ  اولاق  ءاـمکحلا  نورـسفملا و  لاـق  اذـک  نوفرعیل  يأ  ِنوُدـُبْعَِیل  اَّلِإ  َْسنِإـْلا  َّنِْجلا َو  ُْتقَلَخ  اـم  هلوقب َو  دـیجملا 

ناسنإلل یطبارلا  هدوجو  هتیفورعم  يرخأ  هرابعب  هافانم و  الف  هتاذ  نیع  رخألا  هتافـص  نأ  امک  هتاذ  نیع  هتیفورعم  تلق  .قیفوتلا  فیکف 
امک فراع  ملاع و  یقبی  ثیحب ال  هیاغلا  یف  ایروضح  املع  هللااب  ءاملعلل  هتیمولعم  هیدوهشلا و  هیفورعملا  هیاغلا  يرخأ  هرابعب  لماکلا و 

هر س  ءانفلا ، نع  ءانفلا  ضحملا و  قحملا  فرصلا و  سمطلا  یف 
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تناکل لعفل  اردصم  اهتاذ  تناک  و  اهتاذب - هرعاش  تناک  ول  انیف  هذللا  نإ  یتح  یـشلا ء  کلذـل  هیاغ  العاف و  ناک  لیبسلا  اذـه  یلع 
.هیاغ العاف و  ذئنیح  تناکف  اهتاذ  نع  ارداص  هنوک  لجأل  اهتاذل و  لعفلا  کلذل  هدیرم 

: هیبنت مهو و 

هدوجو نوکل  لفاسلا  کلذـب  المکتـسم  هنوک  مزل  الإ  هیلإ و  تفتلی  لفاسلا و ال  دـیری  یلاـعلا ال  نأ  نم  مهمـالک  یف  اریثک  دـجو  اـم 
یلاعلا نع  نییفنملا  تافتلالا  هبحملا و  نم  دارملا  ذإ  هانرکذ  ام  یفانی  انرـضی و ال  لولعملاب ال  لمکتـست  هلعلا ال  همدع و  نم  هل  یلوأ 

- هلعف یلاعت  بجاولا   (1) بحأ ولف  هیعبتلا  لیبس  یلع  ضرعلاب و  وه  ام  دصقلا ال  لیبس  یلع  تاذـلاب و  وه  ام  وه  لفاسلا  یلإ  هبـسنلاب 
هدوجو نوک  لعفلا  کلذـل  یلاعت  هباـبحإ  نم  مزلی  ـال  هدوج  هضیف و  تاحـشر  نم  احـشر  هتاذ و  راـثآ  نم  ارثأ  هنوک  لـجأل  هدارأ  و 

نم ضیف  حـشر و  لامج  لامک و  لک  یتلا  هیلاـعتملا  هتاذ  وه  تاذـلاب و  هبوبحم  وه  اـمب  یه  اـمنإ  هتجهب  لـب  یلاـعت  هل  اریخ  هجهب و 
مهبحی هنأ  قحلا  لاقف  ُهَنوُّبُِحی  ْمُهُّبُِحی َو  یلاعت  هلوق  هللا  همحر  ریخلا  یبأ  نب  دیعـس  یبأ  خیـشلا  يدی  نیب  يراقلا  أرق  هلامج - هلامک و 

رهظی اذـه  نم  هسفن و  حدـم  دـقف  هعنـص  حدـم  اذإ  عناصلا  هعنـص و  نم  هاوس  ام  وه و  الإ  دوجولا  یف  سیلف  هسفن  ـالإ  بحی  ـال  هنـأل 
بوبحملاف و هیلإ  هدـئاع  قلخلل  یلاعت  هللا  هبحم  نأ  ضرغلا  رحب و  رب و ال  ضرأ و ال  ءامـس و ال  دـجوی  ام  قشعلا  ول ال  لیق  ام  هقیقح 

ناسنإلا کلذ  هقیقحلاب  کبوبحم  ناکل  هراثآ  بحتف  اناسنإ  تببحأ  اذإ  کنأ  امک  هتاذل - یلاعت  هتاذ  سفن  هقیقحلاب  دارملا 

نحنف كاذ  ذإ  ریغلا و  هدارإ  الإ  هدارإلل  ینعم  ـال  هیلعفلا و  تافـصلا  نم  هدارـإلا  نإ  لوقی  نم  نییراـبخألا  نم  نیرـصاعملا  یف  و  - 1
هیناکمإلا هدارإلاب  دـیرملا  نأ  يرت  نیهاربلا أ ال  نم  هیلإ  انداق  امل  هسفن  هدارإ  الإ  دـیرملا  هدارإل  ینعم  ـال  قاقـش  یف  هعم  اـعقاو  لوقن 

هتاذ هتاذ  هدارإل  مهریغ  قیدصلا و  لهألا و  هطایخلا و  هباتکلا و  نکسملا و  سابللا و  برـشلا و  لکألا و  دیریف  هتاذ  الإ  دیری  اضیأ ال 
هر س  هسفن ، هسفن  هبحم  و 

دلجملا 2 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 433زکرم  ۀحفص 292 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j2/AKS BARNAMEH/#content_note_264_1
http://www.ghaemiyeh.com


265 ص :

- ارعش  (1) لیق امک 

رایدلا نکس  نم  بح  نکل  یبلق و  نفغش  رایدلا  بح  ام  و 

هیاهن یلإ  هبقاعتملا ال  تانئاکلا  هیاغ  یف  عبارلا  ثحبملا 

.ماسقأ هثالث  یلع  وه  يرورضلا و  هل  لاقی  يذلا  وه  ضرعلاب  تایاغلا  هلمج  نم  نأ  یه  همدقم  اهنایبل  دهمنل  و 

متیل دیدحلا  هبالـص  لثم  هیاغلا  دوجو  یلع  امدقتم  هدوجو  نوکی  نأ  یلع  هیاغلا  دجوی  یتح  هدوجو  نم  دب  يذلا ال  رمألا   (2) اهدحأ
عونلا و ماظنل  هعفان  هیاغ  توملا  نإف  هلاـثمأ  توملا و  لـیبقلا  اذـه  نم  نظلا و  بسحب  وأ  هقیقحلا  یف  اـمإ  اـعفان  یمـسی  اذـه  عطقلا و 

.هیلإ انرشأ  امک  اضیأ  سفنلل 

\Z و یملس راید  رایدلا  یلع  رمأ   s  \ خسنلا ضعب  یف  وأ   z\ رادجلا اذ  رادـجلا و  اذ  لبقأ   z\ یملس راید  رادج  یلع  رمأ   s  \ هلبق - 1
لک اهنأک  یملـس  راید  نأ  لدبلا و  رکذل  ادیهمت  هئطوت و  هنم  لدـبملا  نوکی  نأ  سفنلا و  یف  نییعتلا  هیعقوأ  الوأ  لامجإلا  یف  هتکنلا 

هر س   ، z\ اهلامج اهیف  راد  رادب  فیکف   z\ اهلامج اهیف  راس  اضرأ  لبقأ   s  \ هلوق نیتیبلا - ریظن  کلذ و  ریغ  رایدلا و 
همدـقتم امإ  ضرعلاب  هیاغلا  نأب  طبـضلا  هجو  نم  هیلإ  ریـشأ  ام  لوألا  اثاحبأ - انه  نأب  هحـضونف  حیـضوتلا  یلإ  جاتحی  ماقملا  لـعل  - 2

هکرح نع  تانئاکلا  ثودحک  تاذلاب  هرخأتم  امإ  هینکدألاک و  تاذلاب  اهعم  امإ  توملا و  هبالـصلاک و  تاذلاب - هیاغلا  یلع  تاذـلاب 
اهعم و يرخألا  عطقلا و  یه  یتلا  تاذلاب  هیاغلا  یلع  همدقتم  امهادحإ  لعج  ثیح  هینکدألا  هبالـصلا و  نیب  هقرفتلا  یناثلا  كالفألا و 

هجوب هیاهنلا  اهیف  ربتعم  هیاغلا  لوقت  کلعل  ثلاثلا  هعم و  هیقافتالا  هبالـصلا  اهل  نإف  هینکدألا  فالخب  عطقلل  هلع  هبالـصلا  نـأل  کـلذ 
نأب امهیف  هیرخآلا  هیاهنلا و  ققحتی  انلق  هرخآ  یلإ  هعنص  لوأ  نم  الثم  نیکسلا  عم  امه  هینکدألا و  هبالصلا و  یلع  هیاغلا  قلطت  فیکف 

دیدحلا یف  یتلا  هیفیکلا  هعنص ال  هیمامت  دعب  نیکسلا  یف  یتلا  یه  هینکدألاب  نییلتلا و  دعب  یتلا  هصوصخملا  هبالصلا  هبالصلاب  دارملا 
یتلا رـصانعلا  یف  لعفت  یتلا  عئابطلا  يوقلل و  تایاغ  هذـه  لعجن  نأ  وه  رخآ و  باوج  انهاه  .هینکدأ و  وأ  دوسأ  اـهنإف  هلیقـصت  لـبق 

هر س  هنئازخ ، لابجلا  یف  نم  ای  یلاعت  هللا  ءامسأ  نم  نداعملا و  لصحی  یتح  رانلا  راخبلا و  اهیف  سبتحی 
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دـب ال هنم  نکی  مل  امنإ  عطقلل و  نکدأ  مسج  نم  دـب  هنأ ال  لثم  هیاـغلا  عم  دوجولا  یف  نوکیف  هیاـغلا  موزلمل  اـمزال  نوکی  اـم  یناـثلا 
.هنم دب  يذلا ال  دیدحلل  مزال  هنأل  لب  هتنکدل 

كالفألا و تاکرح  نع  هیرصنعلا  ثداوحلا  ثودحک  موزللا - قیرط  یلع  امإ  هیاغلا  لوصح  یلع  ابترتم  هلوصح  نوکی  يذلا  ثلاثلا 
تایاغ ماسقألا  هذـهف  لسانتلا  وه  جـیوزتلا و  یف  هیاغلل  عباتلا  دـلولا  بحک  موزللا  قیرط  یلع  امإ ال  و  اهقوف - ام  هیکلفلا  هکرحلا  هیاغ 

یه یتلا  هیهلإلا  هیانعلا  یف  بجو  امل  هنإف  يرورـضلا  ینعأ  مسقلا  اذـه  نم  انملاع  یف  رـشلا  دوجو  يرورـضلا و  اهل  لاقی  ضرعلاب و 
هیاغلا یلإ  ماظنلا  اهببـسب  ایدؤم  رانلا  دوجو  نکمی  ناک ال  هعبرألا و  رـصانعلا  نم  تابکرملا  أدـبم  اهنم  ناک  ریخ و  لـک  دوجو  دوجلا 
هبجوت املف  هدـسفت  ام  یلإ  رانلا  لصت  فیک  اهنأ  امأ  تابکرملا و  ضعب  دـسفی  نأ  کـلذ  نم  مزل  قارحـإلا  هفـص  یلعـألا  هدوصقملا 

یلإ سایقلاب  هرورـض و  رـشلا  دارفأ  یلإ  سایقلاب  هرورـضلاف  بجاولا  ماظنلا  یهلإلا و  ریبدـتلا  نع  هرداص  یه  یتلا  كالفألا  تاکرح 
.یلاعت هللا  ءاش  نإ  هیانعلا  باب  یف  حاضیإلا  هدایز  کیتأیس  ریخلا و  باب  یف  رم  امک  هیاغ  یلکلا  ماظنلا  وأ  رخآ  رمأ 

دوجو سیل  ملاعلل  هربدـملا  هعیبطلل  هیتاذـلا  هیاغلا  نأ  ملعی  نأ  بجیف  هدـسافلا  هنئاکلا  ثداوحلا  یف  لوقلا  امأ  لوقنف  کلذ  ررقت  اذإف 
یقبی نأ  نکمأ  نإف  امئاد  ادوجو  هیعونلا   (2) تایهاملا دجوت  نأ  هیتاذلا  هیاغلا   (1) لب عونلا  نم  نیعم  صخش 

امک یعیبطلا  ملاعلا  ضرع  یف  تسیل  و  هیدوعـصلا - هیلوطلا  هلـسلسلا  متاوخ  یلإ  هجوتلا  بسحب  ملاعلا  نطاب  یف  هیتاذلا  هیاغلا  لب  - 1
نع زربت  اذه  نأ  الإ  هیلوزنلا  هیلوطلا  هلسلسلا  بسحب  ملاعلا  نطاب  یف  وه  امنإ  یلعافلا  أدبملا  نأ  امک  اذه  داعملا و  ثحابم  یف  نیبیس 

هر س  زربتلا ، نع  نماکت  كاذ  نماکتلا و 
ماود هدسافلا و  هنئاکلا  دارفألا  بقاعت  ماودب  وأ  اهل  دـحاو  صخـش  دوجو  ماودـب  امإ  هیعونلا  تایهاملا  دوجو  ماود  نم  هورکذ  ام  - 2
یلع رخآ  هجو  نم  یعیبـطلا و  ملعلا  نم  تاـیکلفلا  نف  هئیهلا و  نم  هذوخأـم  هعوضوم  لوصأ  یلع  هجو  نم  ینبم  اـهل  ربدـملا  ماـظنلا 

دق و  ادوجو - عاونألا  مدی  مل  ول  يرثکألا  مئادلا و  رسقلا  اهیلع  عنتمی  دوجولا  همئاد  هدرجم  هیلعاف  للع  یه  یتلا  عاونألا  بابرأ  توبث 
توبث یف  هشقانملا  تمدـقت  دـق  و  هروکذـملا - هقباسلا  هعوضوملا  لوصألا  داسف  هریخألا  هیعیبطلا  هیـضایرلا و  هیملعلا  ثاحبألاب  رهظ 

طئارـشلا عاضوألا و  ققحت  یلع  اهقدـص  ماود  یف  هفقوتم  هبرجتلاب  هعیبطلا  نم  هذوخأملا  هیلکلا  نیناوقلا  تناک  امل  مث  عاونألا  باـبرأ 
نأ بجاولا  نم  سیلف  رـضاحلا  عضولاب  ادـیقم  ضیفلا  ماود  یلع  لیلد  الف  اـهلاح  یلع  اـهماود  یلع  لـیلد  ـال  هدوجوملا و  هرـضاحلا 

ام یلع  ضیفلا  لصأ  ماود  فالخب  اذـه  کلذـک و  رـصانع  وأ  ضرأ  وأ  تاـبن  وأ  ناویح  وأ  اـمئاد  یعیبط  ناـسنإ  دوجولا  یف  نوکی 
مالکلل کلذ و  مهفاف  هناحبـس  هللا  وه  عنام و  مدع  طرـشب و ال  دیقم  ریغ  دوجولا  مئاد  اقلطم  العاف  همات و  هلع  هل  نإف  یلاعت  هللا  هدارأ 

هدم ط  هعضوم ، نم  بلطی  لیصفت 
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رمقلا و سمشلا و  یف  امک  دحاو  صخـش  الإ  اهنم  دجوی  مرج ال  الف  صاخـشألا  بقاعت  یلإ  جاتحی  ذئنیحف ال  اهنم  دحاولا  صخـشلا 
هرثکلا کلت  نإ  ثیح  نم  هبقاعتملا ال  صاخـشألا  یلإ  جاتحی  ذئنیحف  هدسافلا  تانئاکلا  یف  امک  دحاولا  صخـشلا  ءاقب  نکمی  مل  نإ 

هیـضرع ال هیاغ  صاخـشألا  یف  هیاهناللا  نوکیف  کلذ - عم  الإ  هلوصح  نکمی  تاذلاب ال  بولطملا  نإ  ثیح  نم  لب  تاذـلاب  هبولطم 
نیعملا و صخـشلا  کلذ  ءاقب  یهف  هیـصخشلا  هعیبطلا  هیاغ  امأ  عونلل و  هربدملا  هعیبطلا  هیاغ  نایب  اذهف  هیهانتم  هیتاذلا  تایاغلاف  هیتاذ 

یلإ هوقلا  نم  هنکمملا  عاضوألا  جارختـسا  فرعتـس  امک  اهنم  دوصقملاف  هرمتـسملا  هیکلفلا  هکرحلا  امأ  کـلذ و  ریغ  هیاـغ  اـهل  سیل 
تایاغ هبقاعتملا  عاضوألا  تراص  مرج  هیئزجلا ال  عاضوألا  بقاعتب  الإ  نکمی  مل  امل  کلذ  لماکلاب و  هبشتلا  اهـسوفنل  لصحیل  لعفلا 

هنأ ال هیئاغلا  هلعلا  یهانتب  دارملا  نأ  ملعی  نأ  بجیف  جـئاتنلا  تامدـقملا و  امأ  تعمـس و  امک  هیرـصنعلا  تاـنئاکلا  لوصحک  هیـضرع 
کلذـف هریثک  تایاغ  هریثکلا  لاعفألل  نوکی  نأ  امإف  هیاهنلا  ریغ  یلإ  هیاغ  دـعب  هیاغ  دـحاو  لعف  یف  دـحاولا  لـعافلل  نوکی  نأ  زوجی 

هیف هلاحتسا  الف  هیاغلا  کلت  يوس  هیاغ  سایقلا  کلذ  یف  سفنلل  سیل  هنیعم و  هیاغ  سایق  لکل  انه  زئاج و 

ریخلا هیاغلا و  نیب  قرفلا  یف  ( 23  ) لصف
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یف هدوجوم  نوکت  نأ  امإ  یهف  نوکلا  تحت  هعقاو  تناک  نإـف  نوکلا  نم  یلعأ  یه  وأ  نوکلا  تحت  هعقاو  اـمإ  هیئاـغلا  هلعلا  نأ  ملعا 
هیاغلا عیمجلا  یف  نانکتـسالاک و  لعافلا  سفن  یف  هدوجوم  نوکت  نأ  امإ  ءانبلل و  الثم  نبللا  نیطلا و  یف  رادـلا  هروص  دوجوک  لباقلا 

العاف و لعافلا  نوکی  نأ  زجی  مل  لعافلا  سفن  یف  هروصتم  هیاغلا  نکت  مل  ام  هنأل  کلذ  لـلعلا و  رئاـسل  لوـألا  ببـسلا  وه  هقیقحلاـب 
لعافلا یلإ  سیق  اذإ  لوقن  اهنم   (1) لوألا مسقلا  یفف  نوکلا  تحت  هعقاو  تناک  اذإ  للعلا  رئاسل  یجراـخلا  دوجولا  یف  لولعم  اـهنکل 

هیاغلا نأل  هیاغ  هیاهن ال  ناک   (2) هکرحلا یلإ  سیق  اذإ  اضرغ و  هیاغ و  ناک  العاف  هنوکل  هلع  هل و  اکرحم  راـص  هروصت  نإ  ثیح  نم 
ثیح نم  لعافلا  یلإ  سیق  اذإ  اهئاهتنا و  عم  لطبت  هکرحلا  لمکتـسی و  لب  یـشلا ء  اهدوجو  عم  لطبی  نأ  حـصی  ـالف  یـشلا ء  اـهمؤی 
سیق اذإ  اریخ و  نوکی  لعفلاب  دوجولا  لوصحلاف و  رش  مدعلا  و  لمکم - هوقلا  لیزم  نأل  ریخ  وهف  هوقلاب  هیف  لبق  ناک  هب و  هلامکتسا 
یناثلا مسقلا  یف  صاخ و  مسا  هل  هیثیح  لکب  هعبرأ و  رومأ  یلإ  هبـسن  هلف  هروص  وهف  لعفلاب  راص  هب  لباق و  وه  ثیح  نم  لـباقلا  یلإ 
ققحت دقف  هیاغ  ناک  هتکرح  أدبم  هنأ  ههج  نم  اریخ و  ناک  هب  هلامکتـسا  ثیح  نم  هیلإ  بسن  اذإ  لعافلا  یف  ضرع  وأ  هروص  وه  ذإف 

نود فرـصلا  لیختلا  اهؤدـبم  یتلا  تاـکرحلا - ضعبک  نونظم  وأ  یقیقح  اـمإ  ریخ  رخآ  راـبتعاب  هیاـغ و  راـبتعاب  وهف  هیاـغ  لـک  نأ 
هتیاغ تسیل  ام  هداملا و  یف  هروص  هداـملا  کـیرحتل  قصـالملا  بیرقلا  لـعافلا  هیاـغ  نأ  ملعت  نأ  کـل  هعیبطلا و  يرکفلا و  دـصقلا 

ارمأ هداملا  یف  هروص  تسیل  هتیاغ  يذـلا  هداملا و  یف  هروص  هتیاغ  يذـلا  نوکی  نأ  قفتا  نإف  ابیرق  العاف  سیل  وهف  هداـملا  یف  هروص 
هرشابملا دعبلا و  برقلاب و  هفلتخم  هتیلعاف  تناک  ادحاو 

هر س  لعافلا ، یف  هدوجوملا  لباقلا و  یف  هدوجوملا  یناثلا  لوألاب و  دارملا  - 1
الثم نیألا  یف  كرحتملا  نأ  یلإ  رظنلاب  امأ  الثم و  هکلملا  مدـعلا و  لباقت  نوکـسلا  لباقت  اـهنأ  هکرحلا و  هعیبط  یلإ  رظنلاـب  اذـه  - 2

هدم ط  هیاغ ، هکرحلا  هیلإ  یهتنا  ام  ناک  تباث  نیأ  یف  رقتسیل  نیألا  نم  هلایس  دارفأب  یتأی 
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ناسنإلا ینبی  نأ  لثم  ضرعلاب  يرخألاب  تاذلاب و  نیتهجلا  يدحإب  هل  هیاغ  نوکت  هداملا  یف  هلـصاحلا  هروصلا  اهمدع و  کیرحتلل و 
ام ههج  نم  هل  لولعم  ءانب  وه  ام  ههج  نم  ءانبلل و  یلوأ  هلع  نکتسملاف  ءانب  هنوکل  هلع  ینکسلا  بلاط  وه  ام  ههج  نم  هنإف  نکسیل  اتیب 
هب وه  يذـلا  رخآلا  رابتعالاب  هدام و  یف  هروص  تسیل  لوألا  رابتعالاب  هتیاـغ  مرج  ـالف  هبیرق  هلع  ءاـنب  هنوک  ثیح  نم  وهف  نکتـسم  وه 

تیبلا یف  هئیه  هروص و  قصالم 

دوجلا ریخلا و  نیب  قرفلا  یف  ( 24  ) لصف

هراشا

نم رخآ  وحن  بسحب  لعفلل و  هیئاـغ  هلع  لـعاف و  وه  اـمب  لـعافلل  ـالعاف  دوجولا  نم  وحن  بسحب  نوکت  اـمبر  هیاـغلا  نأ  تملع  دـق 
وهف هنع - ردـصی  يذـلا  لعافلا  یلإ  سایق  هب و  لمکتـسملا  لعافلا  یلإ  ساـیق  دوجولا  نم  وحنلا  اذـهب  اـهلف  هلولعمل  ـالولعم  دوجولا 

ریخلا اریخ و  ناـک  لـعفنملا  لـعافلا  یلإ  ساـیقلاب  ادوجو و  ناـک  هعبتی  یـشب ء  وأ  هب  ـالعفنم  نوکی  ـال  يذـلا  لـعافلا  یلإ  ساـیقلاب 
قیلی امل ال  بهاولاـف  ضوعل  ـال  یغبنی  اـم  هداـفإ  وهف  دوجلا  اـمأ  دوجولا و  لاـمک  وأ  دوجولا  وه  یـش ء و  لـک  هبلطی  اـم   (1) هلمجلاب

لدبلا کلذ  ناک  ءاوس  الدب  اهنم  ضیعتـسیل  هدئاف  یطعأ  نم  اذک  امولظم و  هب  لتقی  نمل  انیکـس  بهی  نمک  داوجب  سیل  هل  بهوملل 
نم هجوب  ضوع  هئازإب  نوکی  نأ  ریغ  نم  هلاوحأ  یف  وأ  هرهوج  یف  الامک  ریغلا  داـفأ  نم  داوجلا  لـب  اـحرف  وأ  اتیـص  ءاـنث و  وأ  ارکش 
ائیـش یطعأ  هنأل  اریقف  اصقان  نوکیف  ضیعتـسم  لماعم  وه  لب  داوجب  سیلف  ضوع  هبـش  یلإ  يدؤی  ضرغل  لـعفی  لـعاف  لـکف  هوجولا 

هتاذ یف  اصقان  ناکف  لامک  مداع  ناک  هنع  ردصی  مل  اذإف  یش ء  لعف  هب  یلوألا  ناک  نم  و  بیطأ - هب و  یلوأ  وه  ام  هل  لصحتیل 

هر س  خلإ ، ریخلا  هلوقب و  نیقلطملا  دوجلا  ریخلا و  نایب  یف  عرش  تایاغلا  یف  نیلمعتسملا  دوجلا  ریخلا و  نیب  قرفلا  نیب  امل  - 1
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لوصح نإف  هیلإ  ریخلا  لاصیإ  وأ  هنع  رقفلا  یفن  وأ  هریغ  لامکإ  رمألا  کلذ  ناـک  نإ  اریقف و  ناـکف  اـم  رمأ  یلع  هلاـمک  فقوت  اذإ  و 
حجرم یـشلا ء و ال  کلذ  یلإ  هل  یعاد  الف  لعافلا  کلذ  یلإ  سایقلاب  هدحاو  هلزنمب  اناک  نإ  هل  لوصح  هریغل و ال  کلذ  نم  یش ء 

نإ اضرغ و  سیل  بجوملا  ریغلا  لعفلل و  یـضتقملا  وه  ضرغلا  نأل  ناکمإلا  دـح  یف  هنع  لعفلا  رودـصف  هریغل  ریخلا  کلذ  لوصحل 
تاذ غلبی  نأ  یلإ  ضرغلا  یف  ررکتی  لازی  مل ال  لاؤس  نإـف  هتاذـب  لـصتی  ضرغ  یلإ  رمـألا  رخآ  عجر  دـقف  هدـحاو  هلزنمب  اـنوکی  مل 

تاذلاب بولطملا  وه  هنع  رشلا  لاوز  یش ء و  لکل  ریخلا  لوصح  ذإ  لاؤسلا  فقی  ذئنیحف  هنع  یفنی  رـش  وأ  هیلإ  دوعی  ریخ  نم  لعافلا 
هلمجلاب و  صقاـن - ضرغ  بلاـط  لـک  نأ  نیبت  دـقف  هتاذ  ینعأ  هقوشعمل  یـش ء  لـک  بلطیف  هتاذ  قشعی  نمل  بلطلا  هدارـإلا و  نـأل 

.مهبتک یف  هاندجو  ام  صیخلت  اذه  هل  سیل  ائیش  بلطی  ضرغلا  بلاطف 

: لیصحت بیقعت و 

ءایـشأ تالهاسم و  اهیفف  بتکلا  یف  اورکذ  ام  همکحلا و  ءازجأ  لضفأ  لب  همکحلا  نم  هقیقحلاب  وه  هیئاـغلا  لـلعلا  یف  رظنلا  نأ  ملعا 
كوکـشلا نع  یـصفتلا  یف  قوقحلا  هیفوت  اـهنییبت و  یف  ضوخلا  بجیف  غلاـبلا  قیقحتلا  عـبتملا و  مـالکلاب  ـالإ  حـقتنت  ـال  هحقنم  ریغ 

.هقاطلا عسولا و  ردقب  اهیلع  هدراولا 

نإف رابتعالا  بسحب  ریاغتلا  امنإ  امئاد  هیلعاـفلا   (1) هلعلا نیع  هقیقحلا  یف  اهتدـجو  هیئاغلا  هلعلا  یلإ  رظنلا  قح  ترظن  ول  کـنإ  لوقنف 
لکأ اذإ  الثم  عئاجلا 

هیاغلا نکت  مل  ول  هنأ  ینعمب  هیاغلا  لجأل  هدوجو  يأ  لعفلا  رودـص  ناک  هیاغ  هلعفل  لعف و  هل  العاف  انـضرف  ول  انأ  هیلع  ناـهربلا  و  - 1
لعافلا اهیلع و  لعافلا  هیلعاف  فقوت  نیع  اهیلع  رودصلا  هیثیح  فقوت  هیاغلا و  یلع  فقوتم  هرودص  ثیح  نم  لعفلاف  لعفلا  نکی  مل 
ناتبترم لعافلا  دوجولف  جراخب  سیل  ام  ینعمب  لعافلا  تاذ  یف  لخاد  هبـسحب  یه  دوجولا  نم  وحن  هیاغللف  تاذـلاب  لـعاف  ضورفملا 
تاذلاب اهمایق  ثیح  نم  بسنلا  نأ  تفرع  دق  تاذـلا و  یف  هلخاد  هبـسن  بلطلا  هلـصفم و  هبولطم  يرخألا  هلمجم و  هبلاط  امهادـحإ -

اهیلإ هعوجر  ثیح  نم  هبسن  هنم و  هبسن  یه  اهنع و  هرودص  ثیح  نم  لعفلا  یلإ  هبسن  لعافلا  تاذل  هلمجلاب  اهیف و  کیکشت  تاهج 
هیاغلا و هبترم  يرخألا  لعفلا و  سفن  هبترم  امهادحإ  تاذلا  یف  نیتدوجوملا  نیتبترملا  وذح  یلع  ناتبترم  لعفلل  هلجأل و  هبسن  یه  و 

لحنی دوجوم  لک  نأ  رهظی  انه  نم  هدوجو و  یف  هیلإ  یهتنی  لعفلا  لامک  هبترم  یه  هیاغلا و  هبترم  يرخألا  لـعفلا و  سفن  هبترم  یه 
هدم ط  تاذلاب ، لوعجم  ریغف  هیاغلا  سفن  وه  هیاغ و  هل  سیل  ام  لک  اضیأ  هیاغ و  هلعافل  نإف  هلامک  دوجولا و  لصأ  یلإ 
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ناعبش هنإ  ثیح  نم  وهف  نیعلا  دح  یلإ  لیختلا  دح  نم  ریصیف  عبشلا  دوجو  لمکتـسی  نأ  لواحف  عبـشلا  لیخت  هنأل  لکأ  امنإف  عبـشیل 
هیاغلا وه  ادوجو  ناعبـشلا  امات و  العاف  هلعجی  اـمل  هیلعاـفلا  هلعلا  وه  ـالیخت  ناعبـشلاف  ادوجو  ناعبـش  ریـصیل  لـکأی  يذـلا  وه  ـالیخت 

هلع لعاف و  یملعلا  دوجولا  رابتعاب  وهف  نیفلتخم  نیرابتعاب  نکل  عبـشلل و  ردصم  عبـشلا و  نم  رداص   (1) لکألاف لعفلا  یلع  هبترتملا 
بسحب هیلإ  عجرتس  اضیأ  لعفلا  یلع  هبترتملا  هیاغلا  لعافلا و  نع  کفنت  هیئاغلا ال  هلعلا  نأ  ملعاف  هیاغ  ینیعلا  دوجولا  رابتعاب  هیئاغ و 

امهریغ یف  نوکی  ام  یلإ  لباقلا و  یف  نوکی  ام  یلإ  حرفلاک و  لعافلا  سفن  یف  نوکی  ام  یلإ  هیاغلا  مهمیـسقت  نأ  رهظف  لامکتـسالا 
ینابلا ال نإف  لعافلا  سفن  یف  نوکی  ام  وه  لوألا و  مسقلا  یلإ  ناعجری  هقیقحلا  یف  نیریخألا  نیمسقلا  نإف  میقتسم  ریغ  نالف  اضرک 
ام وأ  العاف  لعافلا  لعجی  ام  هیاغلا  نم  دارملا  ناک  ءاوس  هسفن  یلإ  دوعت  هحلـصمل  الإ  لصحی  هلعفب ال  ناسنإ  اضرل  لـصحملا  ینبی و 

امک هریغ  نوکی  دق  هکرحلا و  هیلإ  یهتنی  ام  سفن  هیاغلا  نوکی  دق  هنأ  رخآلا  مهمیـسقت  اذک  ایتاذ و  ابترت  لعافلا ]  ] لعفلا یلع  بترتی 
هکرحلا روصتت  مل  سفنلا  یلإ  دوعی  عافتنا  وأ  حرف  بلط  وأ  هیولوأ  ول ال  ذإ  قیدص  ءاقلل  وأ  هریغ  نع  هلالملل  ناکم  بلط  نم  هانرکذ 

هیاغلا نم  دارملا  نأ  نم  مهضعب  هرکذ  امب  ریخألا ال  نع  راذتعالا   (2) نکمی هیدارإلا و 

ناک نإ  هلماکلا و  مهتاذ  هبلاط  هصقانلا - مهتاذ  هیناکمإلا  لعاوفلا  یف  نکل  هتاذ  بلاط  لعافلا  تاذ  لعف  لک  یف  يرخأ  هراـبعب  و  - 1
هر س  همهو ، هنظب و  لامکلا 

هریخأ هیاغ  لعافلا  هریغ  سفن  یف  ام  وأ  لباقلا  یف  اـم  نأ  مهدارم  سیل  نأـب  مهمـالک  هرـس و  سدـق  همـالک  نیب  قیفوتلا  نکمی  و  - 2
عنـص هیاغ  انلق  اذإ  انإف  لعافلا  یلإ  هرخألاب  اتداع  نییرخأب و  نیتایغم  اـتراص  نیرخآ  نیلعف  انذـخأ  اذإ  لـعفلا و  اذـهل  ناـتیاغ  اـمهنإف 
اضیأ راجنلا  لعف  هیاغ  نوک  اضیأ  یفانی  يرخأ و ال  هیاغب  ایغم  ناطلـسلل  العف  ذخأ  اذإ  هنوک  یفانی  ناطلـسلا ال  سولج  ریرـسلل  راجنلا 

هر س  راجنلا ، سفن  یلإ  دوعی  ماظنلا  حالصک  وه  هرجألا و  ذخأک  هبکرم 
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لعافلا یلإ  دوعی  نأ  بجی  اضیأ  ینعملا  اذهب  هیاغلا  نأ  قبس  دق  ذإ  لعفلا  یلع  هبترتملا  هیاهنلا  یه  رخآلا  میـسقتلا  میـسقتلا و  اذه  یف 
مث اهریغ  وأ  هکرحلا  هیلإ  تهتنا  ام  سفن  اـمإ  هیهاـملا  بسحب  هیاـغلا  نأ  هنم   (1) دارملا نأب  لـب  قئاـع  نکی  مل  اذإ  نظلا  بسحب  ول  و 

تایاغلا هیاغ  یلاعت  هنأ  مهتنـسلأ  یف  اریثک  دجو  تایاغلا و  ضارغألاب و  هللعم  ریغ  یلاعت  هللا  لاعفأ  نأ  مهمالک  یف  دجو  دـق  هنأ  ملعا 
یـصحی دعی و ال  امم ال  کلذ  ریغ  یلإ  یعْجُّرلا  َکِّبَر  یلِإ  َّنِإ  ُرُومُْألا و  ُریِـصَت  ِهَّللا  َیلِإ  الَأ  یهلإلا  مالکلا  یف  هیاغلا و  أدـبملا و  هنأ  و 

بجی لوألا  لعافلا  نأ  نم  قبـس  امل  کلذـک  وهف  هتاذ  ریغ  یه  امب  هنع  کلذ  یفن  یلاعت  هلعف  نع  لیلعتلا  یفن  نم  دارملا  ناـک  نإـف 
اقلطم هلعف  نع  ضرغلا  هیاغلا و  یفن  کلذ  نم  مزلی  ـال  نکل  هیلعاـفلا  یف  هریغ  یلع  فقوتی  نأ  نکمی  ـال  هتیلعاـف  یف  اـمات  نوکی  نأ 

.داجیإلا یف  اضرغ  هیئاغ و  هلع  یلاعت  هتاذ  نیع  وه  يذلا  ریخلا  ماظنب  یلاعت  هملع  لعجت  نأ  کلف  اقباس  تملع  امک 

یـضتقملا هریاغم  هرورـض  لعافلا  تاذ  ریغ  نوکی  نأ  بجیف  لعافلا  هیلعاـف  یـضتقی  اـم  یه  هب  اوحرـص  اـمک  هیئاـغلا  هلعلا  تلق  نإـف 
.یضتقملل

مدـع قـلطم  وـه  يذـلا  هنم  معـألا  ینعملا  یلع  ءاـضتقالا  نوـقلطی  اـم  اریثـک  مهنإـف  هریثـک   (2) مهمـالک یف  تاـحماسملا  هذـه  تلق 
هیاغلا ریغ  نوکی  نأ  بجی  لعافلا  نأ  یلع  هرورض  ناهرب و ال  مقی  مل  فیک و  مولعلا  یف  بردتملا  مهف  یلع  ادامتعا  كاکفنالا 

هقباطم هیاغلاب  هصاخلا  هیفرعلا  هقیقحلا  هذـهف  یلوألا  لمحلاب  هیاهن  هیاـغ و  وه  اـم  هیاـغلاب  یمـسملا  ماـسقأ  نم  دـحاو  لـیق  هنأـک  - 1
هر س  هماعلا ، هیفرعلا  هیوغللا و  هقیقحلا 

طیـسبلا تحبلا  دوجولا  هنأ  عم  بجاولا  وه  دوجولا و  هتاذل  یـضتقی  امإ  یـشلا ء  هروهـشملا  هیقیقحلا  هلـصفنملا  یف  مهلوق  اهنم  و  - 2
یفن دارملا  نأ  مولعمف  هل  هیهام  هدام و ال  ذإ ال  لباقب  یلولح  مایق  هل  ـال  و  لـعافب - يرودـص  ماـیق  هل  سیل  هتاذـب و  مئاـقلا  طوسبملا 

هر س  کلذ ، ریغ  ضرعلاک و  هریغب  امئاق  سیل  يأ  هتاذب  مئاقلا  وه  رهوجلا  مهلوق  ریظن  هدوجو  ریغلا  ءاضتقا 
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ول سیل  اهنم أ  یلعأ  وأ  لعافلا  تاذ  نیع  ناک  ءاوس  دوجولا - هلجأل  دافی  ام  یه  هیاغلا  دوجولا و  دیفی  ام  وه  لعافلا  نإف  هقیقحلا  یف 
یتلا هیاغلا - نم  ءامکحلا  دارم  نأ  ملع  دـقف  هیاغ  العاف و  ناکل  یتاذ  لعف  ردـصم  رمألا  کلذ  ناک  هتاذـب و  امئاق  ارمأ  هیاـغلا  انـضرف 

ءایـشألا نم  کلذ  ریغ  وأ  ریغلا  یلإ  عفن  لاصیإ  وأ  ءانث - وأ  هدـمحم  وأ  همارک  نم  هتاذ  سفن  ریغ  نوکی  ام  یه  یلاعت  هلعف  نع  اهوفن 
هتاذ نیع  وه  يذلا  ریخلا - ماظنب   (1) هملع نوک  ینعمب  هیاغلا  امأ  سدـقلا و  بناج  نم  اهیلإ  تافتلالا  نود  نم  هلعف  یلع  بترتت  یتلا 

رباکألا ناهذأ  لوحفلا و  لوقع  هب  تدهـش  ناهربلا و  صحفلا و  هیلإ  قاس  امم  وهف  الوأ  هانرکذ  يذـلا  هجوب  ریخلا  هدافإ  یلإ  هل  ایعاد 
ناک مث  تاذلاب  دوجولا  بجاو  وه  يذلا  لامکلا  فرع  اناسنإ  نأ  ول  هلوقب و  تاقیلعتلا  یف  سیئرلا  خیـشلا  هیلع  صن  دـق  نایعألا و  و 

لامکلا وه  يذلا  هتاذـب  دوجولا  بجاو  هقیقحلاب  هضرغ  ناکل  ماظنلا  هیاغ  یلع  رومألا  تناک  یتح  هلاثم  یلع  هدـعب  یتلا  رومألا  مظنی 
ینعملاب ءایـشألا  هیاغ  لوألا  أدـبملا  نأ  امک  لوقن  مث  یهتنا  ضرغلا  هیاـغلا و  اـضیأ  وهف  لـعافلا  وه  هتاذـب  دوجولا  بجاو  ناـک  نإـف 

اهقح یف  روصتی  ام  بسحب  لامکلا  کلذ  لیـصحت  یف  هب  ههبـشتم  اهتالامکل و  هبلاـط  ءایـشألا  عیمج  نأ  ینعمب  هیاـغ  وهف  روکذـملا 
تادوجوملا عیمج  یف  قوشلا  قشعلا و  رون  نایرسب  اومکح  نوهلأتملا  ءامکحلا  ایعیبط و  وأ  ناک  ایدارإ  هیلإ  قوش  قشع و  اهنم  لکلف 

اهرسأب تانئاکلاف  مهتاقبط  توافت  یلع 

یه قلطملا  لعفلا  اذـه  یف  هیئاغلا  هلعلا  تناک  امل  لعفلا و  هرمثب  ملعلا  یه  ناک  عضوم  يأ  یف  هیئاغلا  هلعلا  نأل  املع  تناک  اـمنإ  - 1
ملعلا دارملا  سیل  نیءاشملا و  دنع  هتالولعمب  یلامجإلا  یلامکلا  هملع  وه  يذـلا  هتاذـب  تاذـلا  ملع  وه  ملعلا  اذـهف  سدـقألا  تاذـلا 

یلیصفتلا فشکلا  نیع  یف  هتالولعمب  یلامجإلا  هملع  هتاذب  هملع  اندنع  هتاذ و  نیع  تسیل  همـسترملا  روصلا  وه  يذلا  اهب  یلیـصفتلا 
ریخلاب ملعلا  یه  عضاوملا  عیمج  یف  هیئاغلا  هلعلا  نأل  ریخلا  ماظنب  لاـق  اـمنإ  متأ و  یلعأ و  وحنب  تادوجولا  لـک  هقیقحلا  طیـسب  نـأل 

ریغ لعفلل  هلع  یلعف  هنأل  ایعاد  ملعلا  اذـه  ناک  امنإ  تاریخلا و  ریخ  هیلع  بترتی  و  ریخ - هلک  دوجو  انه  لعفلا  لعفلا و  یلع  بترتملا 
هر س  هیور ، یلإ  جاتحم 
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اهیلإ نحی  اهیِّلَُوم  َوُه  ٌهَهْجِو  ٍّلُِکل  ف  میدقلا - قحلا  هینادحوب  رقم  فارتعا  میضخلا و  رحبلا  اذه  نم  قوش  فارتغا  یلع  تاعدبملاک 
نایب ِهِدْمَِحب و  ُحِّبَُـسی  اَّلِإ  ْیَـش ٍء  ْنِم  ْنِإ  یلاعت َو  هلوقب  هیهلإلا  هفیحـصلا  یف  هراشإلا  اهیلإ  اهیدـل و  لوصولا  رون  قوشلا  رانب  سبتقی  و 

نع هدافتـسملا  هتیوه  هیریخ  وه  يذلا  هلامک  یلإ  اعزان  هعبطب  ناک  امل  هیروصلا  تاینإلا  هربدملا و  تایوهلا  نم  دـحاو  لک  نأ  کلذ 
اناقوت اهنم  دـحاو  لکل  نأ  ققحت  مادـعألا  یلویهلا و  نم  هثعبنملا  هتیرـش  وه  يذـلا  هب  صاخلا  صقنلا  نع  ارفان  لوـألا - ریخلا  وه  اـم 

یلع ممهلا  ترصتقا  ام  عئابطلا و  هتخوت  امل  هقوشعم  اهتاذب  هیریخلا  نأ  ولف ال  قوشعم - هتاذل  ریخلاف  ریخلا  یلإ  ایزیرغ  اقشع  ایعیبط و 
دنع هب  دـحأتلا  نیابی و  امم  ناـک  نإ  هتنونیب  دـنع  هیلإ  قوشلا  هل و  قشعلا  اذـه  أدـبم  هقیقحلاـب  ریخلا  تافرـصتلا و  عیمج  یف  اـهراثیإ 
نم ناک  اذإ  هب  صاخلا  اـمإ  ریخلل  قشاـع  ریخلاـف  ادوقفم  هیلإ  عزنی  همئـالی و  اـم  نسحتـسی  تادوجوملا  نم  دـحاو  لـک  نإـف  هدوجو 

یقیقحلا رونلا  مدع و  هیرش و  بوش  هبحصی  يذلا ال  فرـصلا  دوجولا  یبجاولا و  ریخلا  وه  قلطملا و  وأ  هیناکمإلا  هصلاخلا  تاریخلا 
تداز هیقوشعملا و  قاقحتـسا  داز  دوجولا  دتـشا  هیریخلا و  تداز  املک  قوشعملا و  نم  لانیـس  وأ  لین  اـم  وه  قشعلا  هلع  هملظ و  ـالب 

یف هیاغلا  هیقوشعملا و  یف  هیاـغلا  وهف  هیریخلا  یف  هیاـغلا  وه  ذإ  ناـکمإلا  هوقلا و  بوش  نع  سدـقملا  دوجوملا  نکل  ریخلل  هیقـشاعلا 
حیرـص كانه  قشعلاف  اذإف  تاذـلا  نع  زیامتی  مل  امل  ملعتـس  ام  یلع  هیهلإلا  تافـصلا  هافوأ و  قشع و  لمکأ  هل  هقـشع  اذإف  هیقـشاعلا 
هلاعفلا لوقعلا  یه  اقـشع  تانکمملا  مظعأف  هنع  اببـستم  وأ  اهقـشع  نیع  اهدوجو  نوکی  نأ  امإ  تادوجوملا  رئاس  دوجولا و  تاذلا و 

هیلاعلا و همدقملاب  هلفاسلا  هرخأتملا  رومألل  هلعافلا  یه  لیخت و  وأ  سحب  هناعتـسا  هیور و  الب  طسو و  ریغب  یهلإلا  رونلا  یلجتل  هلباقلا 
روصتلا یلع  هوقلا  اهئاطعإ  لعفلا و  یلإ  هوقلا  نم  اهجارخإ  دنع  لاعفلا - لقعلا  طسوتب  هیهلإلا  هیلاعلا  سوفنلا  مث  هفیرـشلاب  هسیـسخلل 

كاسمإ لثمتلا و  و 
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ردقب هبشت  اهب و  قیلی  اهل و  حلصی  هیهلإ  هدابع   (1) اهنم هدحاو  لکلف  هیتابنلا  مث  هیناویحلا  يوقلا  اهدعب  هیلإ و  هنینأمطلا  اهیف و  لثمتملا 
لکف هیلفسلا  امأ  و  هعضوم - یف  اهنایب  یجیـس ء  هیولعلا  تادوجوملا  هدابعف  ءایـشألل  اهریبدت  نع  هیاکح  و  یلعألا - اهئدبمب  ناکمإلا 

رهاوجلا یلإ  رظناف  لفاسلا  یلع  ریخ  حـشر  یلعألا و  ملاعلا  یلإ  برقأ  اهنم و  فرـشأ  وه  امل  هعاطإ  عوضخ و  یلاـعلل و  داـیقنا  اـهنم 
لوبقلل عرـسأ  وه  ام  لکف  اهعوشخ  اهعوضخ و  إدبملاب و  اهرارقإ  هذهف  قرطلا  هباذإلل و  اهدایقنا  عبطلا و  شقنلل و  اهلوبق  هیندـعملا و 
يوقلا یلإ  مث  نودأ  وهف  هراـجحلا  رخـصلاک و  هب  عفتنی  ـال  و  کـلذ - نع  هلفغ  یف  وه  اـملک  لـجأ و  وهف  هروـصلا  نسحأ  روـنأ و  و 

- سرفلا یف  امک  ءاوهلا  عم  الامش  انیمی و  اهباهذ  تاکرحلا و  اهنم  رهظی  ام  هیتابنلا و 

ماک دراذگ  یمه  تسد و  دناشف  یمه  يرادنپ  لامش  دابب  ورس  تخرد 

یلإ هترمث  میلـست  هراونأ و  هراهزأ و  نم  هیدـبی  ام  هنابـضق و  تاکرح  هقاروأ و  كاکطـصاب  سدـقم  حبـسم و  عکار و  دـجاس و  وهف 
هلمح بهذ و  ام  ثیح  هعم  هباهذ  ناسنإلل و  هتمدـخ  ناویحلا و  یلإ  مث  رانلل  الإ  حلـصی  ـال  هب و  عفتنی  ـال  اـم  هنم  یـصاعلا  ناویحلا و 

یلإ مث  شوحولا  عاونأ  عابـسلاک و  ناسنإلا  هعاطل  دـهاج  ربکتم  صاع و  هنم  سفنـألا و  قشب  ـالإ  هیغلاـب  اونوکت  مل  دـلب  یلإ  لاـقثألا 
تادابعلا لجأ   (2) هتدابعف تاینامسجلا  نع  هدرجت  تامولعملل و  هکاردإ  لمعلا و  ملعلا و  یف  یلعألا  إدبملاب  ههبشت  ناسنإلا و  هدابع 

لکف هیرطف  هینیوکت  امإ  هیفیلکت و  هیعیرـشت  امإ  یهاونلا  رماوألا و  نإف  هعاطلا  یلإ  ـالإ  اـهیف  لـیبس  ـال  هینیوکت  هیرطف  هداـبع  هذـه  - 1
رماوأ یه  هیلعفلا و  يوقلا  تاملک  لوبق  یلع  هلوبجم  داوملا  لـک  يدوجولا و  هللا  رمأ  یه  نک و  هملک  لوبق  یلع  هروطفم  تاـیهاملا 

ءاضتقالا و ثیح  نم  نیفلکملا  لاعفأب  قلعتملا  هللا  باطخ  یعرـشلا  مکحلا  نأ  امکف  هیریخـست  رماوأ  اـهعیمج  داوملاـب و  هقلعتملا  هللا 
ناـکمإلا بوجولا و  ثیح  نم  داوملا  تاـیهاملاب و  قـلعتملا  يریخـستلا  ینیوـکتلا  باـطخلا  وـه  ینیوـکتلا  مکحلا  کلذـک  رییختلا 

هر س  انه ، نم  ناکمإلا  كانه و  نم  بوجولا 
نادـبألا هرتف  نویعلا و ال  مون  اهاشغی  یتـاللا ال  تاـیکلفلا  كـالفألا و  تاداـبع  نم  هتداـبع  نیأ  هنـأل  هیناویحلا  هیـضرألاب و  دـیق  - 2

s  \ .لیق امک  نیبرقملا  امیـس  نیموصعملا  هکئالملا  هفرعم  نم  هتفرعم  نیأ  بوغل و  ءایعأ و  اهـسم  ام  یلاـعت و  ماودـلا هللا  یلع  تدـبع 
نع الـضف  کلملا  لضفأ  فنـص  ریخألا  عونلا  اذه  یف  نکل   z\ لضأ مه  لـب  هب  هچ  ار  لزأ  رون   z\ لغد يا  اجک  وت  اـجک و  تسود 
هللا داـبع  هصـالخ  مه  \z و  تـسا زا و  مدآ  ینب  يادـیوس  رـس  رد  هـچنآ   z\ لصاح ار  کـلم  هن  ملـسم  تسار  کـلف  هن   s  \ .کلفلا

انقئادـح نـم  قاذ   z\ هروقاـصلا ناـنج  یف  سدـقلا  حور   s - \ اولاـق نیذـلا  مهنم  نویدـمحملا  امیـس  دوـجولا  ملاـع  هبخن  دوـبعملا و 
اذـه قلطم  لب   z\ لیئربج دنام  شوهدـم  دـبا  ات   z\ لیلج رپ  نآ  دـیاشگب  را  دـمحا   s - \ لـیق مهدیـس  مهـسیئر و  یف  \z و  هروکابلا

راک رب  تسا  وت  يارب  زا   z\ رسپ يا  راگرپ  تفه  نیا  بش  زور و   s - \ هرس سدق  يروباشینلا  راطعلا  نیدلا  دیرف  خیشلا  لاق  فنصلا 
ءزج  z\ دنا هدرک  تدوجس  رسکی  نایسدق   z\ تست رهق  فطل و  سکع  خزود  دـلخ و   z\ تست رهب  زا  نایناحور  تعاط   z\ رسپ يا 
وزج ترهاظ   z\ یـسک وـت  زا  شیپ  تسین  نکمم  هکنآ  \z ز  یـسب رگنم  دوخ  يوس  تراقح  زا   z\ دـنا هدرک  تدوجو  قرغ  لک  و 

z\ لک ياهتقلخ  تست  دوجو  زا   z\ لک ياهتعفر  تقو  دیآ  رد  نوچ   z\ لذ نیع  رد  نیبم  رصاق  ار  شیوخ   z\ لک لک  نطاب  تسا و 
هیهیزنتلا ءامـسألا  تحت  کـلملا  هلـالجلا و  مسا  وه  مظعـألا و  مسـالا  تحت  عـقاو  لـعفلاب  لـماکلا  ناـسنإلا  نأ  کـلذ  یف  رـسلا  و  . 

نأ يرت  هیهیبشتلا أ ال  هیهیزنتلا و  ءامـسألا  عیمجب  ملعم  ناـسنإلاف  اـهوحن  برلا و  عفارلا  مئادـلا  تحت  کـلفلا  سودـقلا و  حوبـسلاک 
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نیملاعلا نع  لب  یلاثملا  لب  یعیبطلا  مسجلا  قاثو  نع  قلطی  لسرم  حور  ناسنإلا  نم  اذـه  حور  فاـضم و  حور  اـمئاد  کـلفلا  حور 
هیهیزنتلا و ءامـسألا  عیمجب  املعم  سیل  هنأ  الإ  اقلطم  اـحور  ناـک  نإ  برقملا و  کـلملا  نینوکلا و  حرطی  نیلعنلا و  علخیف  نییروصلا 

مهو مهنأک  هتالآ و  ندبلا و  لامعتسا  نع  هینغلا  هدعاصلا  لوقعلا  مه  هیدوعصلا و  هلـسلسلا  یف  متاوخلا  مه  فنـصلا  ءالؤه  هیهیبشتلا 
یلع لاق  امک  اسأر  عفریـسف  ام  باجح  یقب  نإ  هیلوزنلا و  هلـسلسلا  حتاوف  یه  یتلا  لوقعلا  ءازإب  مهف  اهوضن  دق  مهنادبأ  بیبالج  یف 
هرفاو هرثک  ریثکلا  یلع  حجری  لمعلا  صلاخ  نم  لیلق  برف  کلفلا  هدابع  نم  لجأ  افیک  مهتدابعف  هبعکلا  بر  تزف و  علخلا :  دـنع  ع 

ناسنإلا هرـس  سدـق  هدارم  لعلف  ذـئنیح  هئامـسأ و  عیمجب  یلاعت  هللا  فرعی  لـماکلا  ناـسنإلا  نإـف  کـلملا  یلإ  هبـسنلاب  هفرعملا  اذـک 
هر س  رشب ، وه  امب  يرشبلا 
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نوکی هیصعملا  یف  هنم  کمهنملا  هقلخلا و  لامک  هردقلا و  فرـش  قطنلا و  هلیـضف  هل  هیناویحلا و  فراعملا  مظعأ  هتفرعم  هیـضرألا و 
مل وه  هروصلا و  تلبق  هیندعملا  رهاوجلا  نأل  نیلفاسلا  لفسأ  یلإ  ادودرم  نداعملا  تابنلا و  ناویحلا و  نم  رسخأ ]  ] سخأ
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نم هللااب  ذوعن  هدحو  هفرع و ال  هبرل و ال  عطی  مل  وه  ناسنإلل و  عئاط  ناویحلا  دجـسی و  مل  وه  اهبرل و  هعکار  هدجاس  هرجـشلا  اهلبقی و 
هاوق ندبلا و  هفیرصت  یف  هیلمعلا  هوقلا  بسحب  تالوقعملا و  كاردإ  یف  هیرظنلا  هوقلا  بسحب  إدبملاب  ههبـشتف  نایـسنلا  هلفغلا و  هذه 

كاردإ یلإ  کلذـب  لصوتی  یتح  هرکفت  یف  هلیختملا  هوقلاـب  هتناعتـساب  هیلک و  ارومأ  تاـیئزجلا  نم  عزتنیل  هیـسحلا  هوقلا  هفیرـصتک 
ءاقبتـسا یف  یلوألا  هلعلاب  هبـشتلاب  لب  هذللا  یلإ  تاذلاب  دـصق  ریغ  نم  هعـضابملا  هیوهـشلا  هوقلا  هفیلکتک  هیلقعلا و  رومألا  یف  هضرغ 

هنیدـم نع  بذـلا  لجأل  لاتقلا  قانتعا  لاطبألا و  هعزانم  هیبضغلا - هوقلا  هفیلکتک  یناسنإلا و  عونلا  ینعأ  اهلـضفأ  اصوصخ  عاونألا و 
هرخآلا و بح  تامملا و  یلإ  عوزنلا  تـالوقعملا و  روصت  لـثم  هیقطنلا  هتوق  میمـص  نم  لـیعافألا  هنم  رهظی  هحلاـص و  همأ  هلـضاف و 

اهنکل نایبلا  نم  هباطخلا  عانقإلا و  هروص  یف  ناک  نإ  اهضعب و  نإف  يرتفی  رعـش  مهف  یلتی ال  قح  مهف  هانرکذ  ام  مهفاف  نمحرلا  راوج 
وأ هیکلف  امارجأ  وأ  اسوفن  وأ  ـالوقع  تناـک  ءاوس  اـعیمج  ءایـشألا  نأ  دوصقملا  هلمجلاـب  ناـهربلا و  یلإ  تداـق  تیـصقتسا  اذإ  زومر 

هکرحلا یف  یلبج  بهذـم  يرطف و  نید  یلوألا و  هلعلا  هعاط  یلإ  يزیرغ  قوش  یعیبط و  قشع  یلعألا و  إدـبملاب  هبـشت  اـهل  هیرـصنع 
یف هیاغلا  نأ  یف  هیکلفلا  سوفنلاک  هیـضرألا  يوقلا  نأب  تاقیلعتلا  نم  عضاوم  هدـع  یف  خیـشلا  حرـص  دـق  اهیلع و  نارودـلا  اهوحن و 

عباوتلا نم  هذه  تناک  نإ  هریغ و  جازملا و  نم  اهتحت  ام  لیـصحتل  اهداوم  كرحت  هیـضرألا ال  سوفنلا  عئابطلا و  ذإ  اهقوف  ام  اهلیعافأ 
تاکیرحت یف  امک  اهقوف - امب  هبـشتلا  اهل  لصحیل  اهل  نکمی  ام  لضفأ  یلع  اهنوک  یه  اهداومل  اهکیرحت  یف  هیاغلا  لـب  اـهل  همزـاللا 

هلفاسلا هیلاعلا و  يوقلا  نم  تاکرحملا  عیمج  هیاغ  نأب  بیبللا  فراعلا  نطفتی  انهاه  نم  یهتنا و  توافت  الب  اهمارجأ  كالفألا  سوفن 
نوکیف  (1) اهتحت ام  یلإ  اهیلإ ال  هکرحملا  ءایشألا  هجوت  ههج  نم  لوألا  لعافلا  وه  اهتاکیرحت  یف 

یلإ هبـسنلاب  هطبار  تاـنکمملا  تادوجو  نأ  هیلع  نهربـملا  نم  هلالقتـسال و  ـالإ  ادوـصقم  نوـکی  ـال  یـشلا ء  نأ  هیلع  ناـهربلا  و  - 1
هدم ط  اهب ، یقیقحلا  دوصقملا  وه  بجاولاف  هدوجوم  یه  ثیح  نم  هب  دوجو  بسن  یلاعت و  بجاولا 
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هعیبطلاک نیکـستلا  لعاف  نأ  کیلع  یفخی  مث ال  لفاسلا  سمطنال  یلاعلا  قشع  ول ال  مهلوق  رـس  رهظ  اذهب  اضیأ و  ینعملا  اذـهب  هیاغ 
هنوک هبولطم  هتیاغ و  لب  الثم  نیألاک  دوجولا  یف  هتحت  ام  سیل  اضیأ  هبولطم  نأ  یف  كالفألا - عئابطک  کـیرحتلا  لـعافک  هیـضرألا 

ضرألا اهنارودب و  ءامسلا  تلص  هلوقب  صوصفلا  یف  رصن  وبأ  یناثلا  ملعملا  هیلإ  راشأ  امک  هل  مئالی  هقح و  یف  نکمی  ام  لضفأ  یلع 
نإ يرمعل  ءافرعلا  ضعب  لاـق  هدارإ  اـعبط و  بوغرم  یلإ  اـننحت  و  بوبحم - یلإ  اـقوش  هیف  دـجن  ـالإ و  یـش ء  ـال  فیک و  اـهناججرب 
نم ضرألا  ءامسلاب و  لصتا  دقل  کهلإ  رمعل  نأشلا و  اذه  یف  نایسل  اهنوکس  طرفب  ضرألا  اهدجو و  هدش  اهنارود و  هعرسب  ءامسلا 
یلع هب  یـشغ  طاشنلا و  صقرلا و  کلذ  یف  دـعب و  یهف  اصقر  اـبرط و  ءامـسلا  هب  تبرط  اـم  لوـألا  لاـمج  یلجت  نم  اـتلان  اـم  ذـیذل 

امهتدئفأ تبلس  یتلا  یه  لزألا - فطل  هدهاشم  امهدبع و  یلجتلا  هذل  نایرـس  طاسبلا و  یلع  هحورطم  تیقلأف  دراولا - هوقل  ضرألا 
- رعشلا یف  لیق  امک 

رکس قوشلا  قیحر  نم  اذه  ورکش  فطللا  میمع  نم  کلذف 

هیلع هبترتم  لعفلا  نع  هرخأتم  دوجولا  بسحب  نوکت  نأ  بجی  نکل  لعفلا  یلع  همدقتم  هیئیشلا  بسحب  تناک  نإ  هیاغلا و  تلق  نإف  . 
دحاو یش ء  نوکیف  کلذک  اهنع  ارخأتم  تاذلاب  تانکمملا  دوجولا  یلع  امدقتم  نوکی  نأ  مزل  هیاغ  العاف و  یلاعت  بجاولا  ناک  ولف 

.رخاوألا رخآ  لئاوألا و  لوأ 

نم عفرأ  وه  امم  تناک  اذإ  امأ  تانئاکلا و  نم  تناـک  اذإ  نوکی  اـمنإ  هیلع  اـهبترت  ادوجو و  لـعفلا  نع  هیاـغلا  رخأـت  نأ  رم  دـق  تلق 
نإ ادوجو و  اهنع  رخأتت  تانئاکلا  یف  نیرابتعاب و  ادوجو  املع و  اـهیلع  مدـقتت  هیعادـبإلا  تـالولعملا  یف  هیاـغلا  لـب  مزلی  ـالف  نوکلا 

لئاوألا لوأ  یلاعت  بجاولا  نإ  لوقت  نأ   (1) کل املع و  اهیلع  تمدقت 

یه هضحملا  هبرقلا  ذإ  رخاوألا  رخآ  انل  یطبارلا  هدوجو  بسحب  لئاوألا و  لوأ  یسفنلا  دوجولا  بسحب  یلاعت  وه  لاقی  نأ  یلوألا  - 1
هر س  إدبملاب ، هبشتلاب  هنع  ربع  فنصملا  ناک  هللا و  قالخأب  قلختلا 
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هیاغ و هنوک  ههج  نم  رخاوألا  رخآ  هنیعب  وه  و  اهل - اضرغ  هیئاغ و  هلع  هیلع و  نهربنس  امک  ءایـشألا  عیمجل  هیلعاف  هلع  هنوک  ههج  نم 
هتاذب و هتاذ  سفن  لوألا  رابتعالا  ححصمف  یقیقحلا  قوشعملا  ضحملا و  ریخلا  هنأل  هدارإ  اعبط و  هیلإ  قوشتت  ءایشألا و  هدصقت  هدئاف 

اهنع دقفی  ام  لیصحت  یلإ  قوش  هیلوألا و  اهتالامک  ظفح  یضتقی  قشع  اهمزلی  هجو  یلع  هنع  ءایشألا  رودص  یناثلا  رابتعالا  ححـصم 
.هیضرعلا هیاغلا  هیتاذلا و  هیاغلا  نیب  قرفلا  تملع  دق  ناکمإلا و  ردقب  اهئدبمب  هبشتیل  هیوناثلا  تالامکلا  نم 

: تاحازإ كوکش و 

هراشا

بجی هب  لمکتسی   (1) امف هب  لمکتـسی  ام  یلإ  جاتحی  ضیفتـسم  ریقف  وهف  هتاذ  ریغ  ضرغل  العف  لعفی  لعاف  لک  نأ  کیدل  ققحت  دق 
ضرغ لعافلل  سیلف  نظلا  بسحب  ناک  نإ  هقوف و  وه  اـم  هضرغ  نوکی  نأ  بجی  ضرغل  لـعاف  لـکف  هنم  یلعأ  فرـشأ و  نوکی  نأ 

ناک ولف  هرورـضلاب  دصقلا  نم  یلعأ  دوصقملا  کلذ  نوکی  دصق  هلجأل  نوکی  ام  نأل  هلولعم  لجأل  قداص  دصق  هنود و ال  امیف  قح 
نم يرت  امب  کلذ  کیلع  هبتـشا  نإف  لاحم  وه  هنم و  لمکأ  وه  ام  دوجول  ایطعم  دـصقلا  ناکل  نونظم  ریغ  قداـص  دـصق  لولعم  یلإ 

لوصحل هایإ  هریبدت  صخـش و  هجلاعم  یف  بیبطلا  دصق  نم  هحـصلا  لوصحک  دصاق  هدصقی  ام  بسح  یلع  تالولعملا  ضعب  ققحت 
یف هل  اضرغ  اهنوک  اهایإ و  هدصق  نم  هحصلا  تدیفتسا  دق  هنأ  ادقتعم  هتحص 

هلصخ لیصحتل  لذبی  داوجلا  وأ  ناسنإلا  نم  فرـشأ  نوکی  فیک  هرجألا  ذخأ  هرجألا و  ذخأ  وه  ضرغل  بتکی  بتاکلا  تلق  نإ  - 1
ینغلا بتاکلا  دصقی  جاتحملا  بتاکلا  ول ال  تلق  .ناضرع  امه  رهوج و  لقأ  وه ال  ناسنإلا و  نم  فرشأ  نوکت  فیک  یه  هداجإلا و 

هکلملا و وحنب  دوجلا  اذ  دـصقی  لاحلا  وحنب  دوجلا  بحاص  وأ  لـعفلاب  داوجلا  دـصقی  هوقلاـب  داوجلا  جاـتحملا و  نم  لـمکأ  ینغلا  و 
لعافلاف دوصقملا  نم  یلعأ  دصقلا  نوکی  هلوقب  رخآ  باوج  یلإ  یموأ  دـق  هرـس  سدـق  هنأ  ایناث  .ناسنإلا و  بلطی  ناسنإلاف  هلمجلاب 

هر س  دصقلا ، وه  هقیقحلاب 
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تاریخلا بهاو  وه  هدصق و  بیبطلا و  نم  لجأ  أدبم  اهدـیفم  امنإ  لب  هحـصلا  دـیفم  سیل  هضرغ  بیبطلا و  دـصق  نأ  ملعاف  اهریبدـت 
ضرعلاب العاف  نوکی  دصاقلاف  دصاقلا  نم  عفرأ  امئاد  دیفملا  ریغ و  هداملا ال  یهی ء  امم  اقلطم  دصقلا  اهدادعتسا و  نیح  داوملا  یلع 

.تاذلاب ال 

.دصاقلا نم  سخأ  وه  ام  یلإ  دصقلا  عقی  ام  اریثک  لاؤس 

.(1) ءاطخلا طلغلا و  لیبس  یلع  هنکل  یلب و  باوج 

.عقاولا بسحب  هب  لمکتسی  نأ  بجی  لعافلاف  امهنیب  هققحتم  هیتاذلا  هقالعلاف  العاف  لعافلا  لعجی  ام  ضرغلا  نأ  ررقت  دق  لاؤس 

یتلا هیلایخلا  هیسحلا و  اهاوق  داوملا و  هطلاخم  بسحب  و  هدصق - امم  اعیفر  فرشأ  ارهوج  هتاذ  بسحب  لعافلا   (2) نوکی امبر  باوج 
فیکف اهعفانم  یلإ  دصق  تانکمملا و  یف  ضرغ  بجاولل  نکی  مل  اذإ  لاؤس  هنم  سخأ  نوکی  هیلإ  دـصقلا - بجوی  هقیقحلا  یف  یه 

رکنی نأ  دحأل  سیل  ماکحإلا و  ریبدتلا و  نم  هیاهن  ناقتإلا و  نم  هیاغ  یلع  دوجولا  هنم  لصح 

ثولتی نأ  نم  ارهوج  فرشأ  وه  يذلا  ناسنإلا  الثم  کلذک  ءاطخلا  طلغلا و  نأل  یسفن  دوجوب  یـسایق ال  دوجوب  دوجوم  هنأ  يأ  - 1
هرهوجب هنأ  بسحیف  طلغی  مث  اهتذـلب  ذذـلتلا  ءاشحفلاب و  نایتإلا  هلامک  نم  نأ  هیلإ  لیخیف  مهولا  لاـیخلا و  طـلاخی  ءاـشحفلا  هراذـقب 

ط هیاغلا ، نم  اهل  امب  هینامسجلا  هوقلا  لامکتسا  هذل و  نم  همهوتی  امب  مهولا  لامکتسا  هعقاو  هب و  لمکتـسی  کلذ و  دصقی  فیرـشلا 
هدم

لاؤسلا اذه  نأ  لجأل  اذـهب  هقلعت  تلق  .لاؤسلا  اذـهب  هل  قلعت  رهاظ و ال  وه  امک  هلبق  لاؤسب  ادـیدش  قلعتی  باوجلا  اذـه  تلق  نإ  - 2
هب لمکتسی  نأ  بجی  لعافلاف  لعفنملا  لولعملا  نم  لمکأ  يوقأ و  لعافلا  لعاف و  وه  امب  لعافلل  ناک  امل  ضرغلا  نأ  هنومضم  ناک 

العاف سیل  هتاذ  رهوج  بسحب  هیـسدقلا  هقطانلا  سفنلاک  يذـلا  لعافلا  نأ  باوجلا  نومـضمف  لعافلا  نع  نودأ  سخأ و  ناک  نإ  و 
ضرغلا و کلذـل  هتیلعاف  یف  ـالولعم  نوکی  رثادـلا و  یئزجلا  ضرغلا  هلینل  هلیـسو  یئزجلا  لـعفلا  نوکیل  یئزج  ضرغل  یئزج  لـعفل 

یئزجلا لعفلل  هتیلعافب  سأب  الف  داوملاب - هطلاخملا  ثیح  نم  اـمأ  یـسدق و  وه  اـمب  یـسدقلا  یلع  زوجی  ـال  هلک  کـلذ  لمکتـسی و 
کلذ نوکی  ذإ  هیف  ریـض  الف  اضیأ  هلبق  يذلا  لاؤسلاب  اقلعتم  باوجلا  اذـه  نوک  امأ  لامکتـسالا و  هنأش  نأل  یئزجلا  ضرغلاب  للعملا 

هر س  نیباوجب ، اباجم  لاؤسلا 
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قافآلا و تایآ  یف  لمأتلاب  رهظی  امک  مکحلا - حـلاصملا و  اـهیلع  بترتی  هجو  یلع  ملاـعلا  ءازجأ  نوکت  یف  هلـصاحلا  هبیجعلا  راـثآلا 
لیختلل غامدلا  مدقم  ساسحإلل و  هساحلا  دوجوک  تادلجملا  اهیلع  لمتشا  دق  و  هنیبم - اهـضعب  هنیب و  اهـضعب  یتلا  اهعفانم  سفنألا و 

سفنلل و ندـبلا  سفنلل و  هیرلا  غضملل و  نانـسألا  قاشنتـسالل و  موشیخلا  توـصلل و  هرجنحلا  رکذـتلل و  هرخؤـم  رکفتلل و  هطـسو  و 
سمشلا امیـس  بکاوکلا  عفانم  اهقطانم و  عاضوأ  كالفألا و  تاکرح  عفانم  نم  کلذ - ریغ  یلإ  هؤایربک  لج  يرابلا  هفرعمل  سفنلا 

.قاوذألا ماهفألا و  هطبضل  عسی  قاروألا و ال  هنسلألا و  هرکذب  یفت  امم ال  رمقلا  و 

وه هملعن و  وأ ال  هملعن  یتلا  حـلاصملا  عفانملا و  نم  هیحلـصم  هیمل  هتاذ و ال  ریغ  هیاـغ  هلعف  یف  نکی  مل  نإ  یلاـعت و  بجاولا  باوج 
تناـک ءاوس  حـلاصملا  نم  نکمی  اـم  غلبأ  یغبنی و  اـم  متأ  یلع  ـالإ  ءایـشألا  هنم  لـصحت  ـال  تاذ  هتاذ  نکل  هملعن  اـمم  ریثـکب  رثـکأ 
ریعقت نیبجاحلا و  یلع  رعـشلا  تاـبنإک  هنـسحتسم  اـهنکل  هیرورـض و  ریغ  وأ  همـألل  یبنلا  دوجو  ناـسنإلل و  لـقعلا  دوجوک  هیرورض 

یجیـس ء امک  ضرألا  تاوامـسلا و  یف  هرذ  لاقثم  هنع  بزعی  یلج ال  یفخ و  لکب  ملاـع  هنإـف  کـلذ  عم  نیمدـقلا و  نم  صمخـألا 
اهلولعمب لمکتـست  نأ  اهنود و ال  امل  المع  لمعت  نأ  زوجی  اهنأ ال  نم  لیبسلا  اذـه  اهلیبس  رم  امک  اهدـعب  امل  هلع  لک  هیانع  فیک و 
سمشلا رانلا و  ءاملا و  نم  هیعیبطلا  ماسجألا  نأ  امکف  هب  یضرت  هملعت و  تناک  نإ  لولعملا و  لجأل  العف  دصقت  نأ  ضرعلاب و ال  الإ 

نم اهنم  ریغلا  عافتنا  اهمزلی  نکل  اهنم و  ریغلا  عافتنال  ال  اهتالامک - ظفحل  ریونتلا  نیخـستلا و  دیربتلا و  نم  اهلیعافأ  لعفت  امنإ  رمقلا  و 
ملاعلا ماظن  وه  سیل  اهتاکیرحت - یف  تاوامـسلا  توکلم  دوصقم  اذـک  بیـصن و  مارکلا  سأک  نم  ضرألل  لیق و  امک  حـشرلا  باـب 

- سرفلا یف  لیق  ام  یلع  اهنود  ام  ماظن  اهنم  حشرتی  نکل  و  یصقألا - ریخلاب  هبشتلا  یلاعت و  هللا  هعاط  نم  اهءارو  وه  ام  لب  لفسألا 

تسا وه  الإ  هلإ  (1) ال  شورخب ملاع 

تسود ای  وا  تسا  نمشد  هک  نامگب  لفاغ 

دهـشت يدانت و  هروهظ  بوجولا و  یه  یتلا  دوجولا  هقیقح  مدعلا و  اهیلع  عنتمت  هطوسبم  هقیقح  ملاعلا  دوجو  هقیقح  نأل  کلذ  و  - 1
هدوجوم و اهتاذب ال  هیهاملا  هیئیش  نأل  هقیقحلاب  ضرعلاب ال  هیوه  روهظ و  تایهاملا  وه  يذلا  ملاعلل  اهب  هیوهلا و  نیع  وه  دیحوتلاب و 

نامگب لفاغ  هلوق  امأ  متنک و  امنیأ  مکعم  وه  ءایشألا و  عیمج  عم  هعمجتسملا  هتاذب  هنأ  یتأیـس  هیلک و  هیئزج و ال  لب و ال  همودعم  ال 
تسود و نآ  تسنمشد و  نیا  هک  درادنپ  لفاغ  ینعی  دیدرتلل  میسقتلل ال  وأ  هلزنمب  هیـسرافلا  ءای  هملکف  تسود  ای  نیا  تسنمـشد  هک 

هر س  تسا ، یقیقح  تسود  تافص  روهظ  همه  هک  دنادن 
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تسوا اب  شکاشک  نیا  هک  درادنپ  سخدراد  یجوم  شیوخ  دوجوب  ایرد 

هذـهف موقألا  ماظنلا  متـألا و  هجولا  یلع  ءایـشألا  لوصح  دوج  ریخ و  لـک  أدـبم  وه  يذـلا  هتاذـل  هلقعت  نم   (1) مزلی یلاعت  بجاولاف 
ابترت لعفلا  یلع  بترتی  ام   (2) اهب دیرأ  نإ  هتیتاذ و  لعافلا و  هیلعاف  یـضتقی  ام  هیاغلاب  دیرأ  نإ  هیـضرع  تایاغ  نم  یبیبح  ای  مزاوللا 

.هینالویهلا عئابطلا  یف  اهریغ  رورشلا و  يدابم   (3) دوجوک ایضرع  ایتاذ ال 

امإ يدابملا  کلتل  هروصتم  نوکت  نأ  بجی  یـصقألا  اـهلامک  یلع  يداـبملا  کـلت  نوک  یه  یتلا  اـهتاموزلم  عم  مزاوللا  هذـه  لاؤس 
.هیلإ هجوتی  امب  الصأ  اهل  روعش  هینامسج ال  عئابط  اهضعب  يدابملا  نأ  عم  ضرعلاب  وأ  تاذلاب  اروصت 

یـضتقم اهلیعافأ  یف  اهل  نکی  مل  ول  هعیبطلا  نإف  هنابجوی  رظنلا  صحفلا و  لب  هیلإ  انل  لیبس  ـال  اـمم  اـهنع  اـقلطم  روعـشلا  یفن  باوج 
نإ روعشلا و  نم  وحنل  مزلتسملا   (4) الوأ توبثلا  نم  وحن  هلف  اریخأ  الإ  دوجو  اهیضتقمل  نکی  مل  اذإ  هرورض و  تاذلاب  هتلعف  امل  یتاذ 

هر س  یلعف ، هملع  وأ  هلقعت  - 1
هیاغ هئاذحب  هیلإ و  یهتنی  يذـلا  لعفلا  دوجو  لامک  وه  لعفلا و  هبترم  یف  اققحت  هیاغلل  نأ  ناهربلا  هیلع  انمقأ  ام  یلإ  هراشإ  اذـه  - 2

هدم ط  هتاذ ، الإ  سیل  هتاذ  بسحب  هتیاغ  نکل  اهیلإ  یهتنی  هیاغ  هلعفل  یلاعت  بجاولا  هتاذ و  نم  لصفنم  ریغ  لعافلا  یف 
هر س  ضرعلاب ، یهلإلا  ءاضقنا  یف  لوعجم  رشلا  نإف  یضرعلل  لاثم  - 3

هوقلا دوجو  یف  نماـک  هرارحلا  دوجوف  یـضتقملا  تاذـل  یـضتقم  یـضتقملا  هل و  ادـقاف  سیل  یـشلا ء  یطعم  نـألف  توـبثلا  اـمأ  - 4
وه كردلا  نألف  روعشلا  نم  وحنل  مازلتـسالا  امأ  یقاوبلا و  سق  و  هیئاملا - هدربملا  هوقلا  دوجو  یف  هدوربلا  دوجو  هیرانلا و  هنخـسملا 

هر س  ققحت ، دق  ام و  روضح  ام و  عمج  یلع  ام  ملع  انه  نادجولا و  لینلا و 
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َنوُهَقْفَت ْنِکل ال  ِهِدْمَِحب َو  ُحِّبَُسی  اَّلِإ  ْیَـش ٍء  ْنِم  ْنِإ  (1) َو  دیجملا نآرقلا  یف  امک  همدع  قحلا  لب  دـصقلا  هیورلا و  لیبس  یلع  نکی  مل 
نم هبترم  ءایـشألا  عیمجل  نوکی  نأ  بجی  یلاعت  هللا  ءاش  نإ  هقیقحت  ددصب  نحن  يذلا  دیحوتلا - هدعاق  یلع  ءانب   (2) هنإ مث  ْمُهَحِیبْسَت 
اهل مزلتسم  هدارإلا  هردقلا و  ملعلا و  و  هایحلاب - فصتم  دوجولا  بجاولا  نأل  روهظلا  دوجولا و  نم  هبترم  اهنم  لکل  نأ  امک  روعشلا -

کلت نأ  رمألا  هیاغ  هتافـص  یلاجم  هتاذ و  رهاظم  اهنأل  ءایـشألا  عیمج  عم  اهب  هفـصتملا   (3) هتاذب وه  یلاعت و  هنیع  تافـصلا  هذه  لب 
ماکحأ ههج  نم  لدتـسی  دـق  لاؤس  افعـض  هوق و  دوجولا  یف  اهبتارم  توافت  بسح  ءافخ  اروهظ و  هتوافتم  تادوجوملا  یف  تافـصلا 

هدصق لعافلا و  هیور  یلع  هناقتإ  لعفلا و 

هر س  هبیغلا ، ءایب  نوهقفی  هئارق  یلع  ءانب  يأ  - 1
اخنـس یلکلا  لقعلا  لکلا و  یلویه  نع  مدعلا - درط  اهب  یتلا  هقیقحلا  ینعأ  ءاضیبلا  هردلا  دوجو  ءابهلا و  هرذ  دوجو  ناک  اذإ  هنإف  - 2

هیهام و هیهاملا  هلع  مدع و  مدعلا  هلع  دوجو و  دوجولا  هلع  نإف  لولعملا  هلعلا و  نیب  هیخنـسلا  طارتشا  یـضتقمب  دـحاو  عونک  ادـحاو 
نأل هبـسحب  لباق  لک  یف  ملعلا  نأ  الإ  کلذ  خنـس  نم  اذـه  نأل  املع  اضیأ  ءاوهلا  هرذ  دوجو  ناک  اـملع  ءاـضیبلا  هردـلا  دوجو  ناـک 

اذهب هیلع و  سق  و  اقشع - اذه  ناک  اقـشع  کلذ  ناک  اذإ  اذک  اهردقب و  هیدوأ  تلاسف  ءام  ءامـسلا  نم  لزنأ  هبـسحب  لک  یف  دوجولا 
هر س  رکذتتف ، قبس  امیف  هروصلاب  یلویهلا  قشع  تبثأ  قیرطلا 

یه امنإ  هناحبس  هتاذ  نیع  یه  یتلا  فرـصلا - دوجولا  هقیقح  ذإ  دیز  هلإ  دیز  دوجوب  مهناسلب  هنع  ربعی  يذلا  زومرملا  یلإ  هراشإ  - 3
بیکرتلل و هبجوملا  هلثامملا  مزل  الإ  دوجولا و  هقیقح  نم  ظح  هرقافلا  هتاذ  هبترم  یف  هل  سیل  اهاوس  اـم  هقیقحلاـب و  دوجوملا  دوجولا 

ظح هسفن  هبترم  یف  هناحبس  هاوس  امم  یشل ء  نکی  مل  اذإ  انکمم و  دجاولا  اروهقم و  رهاقلا  ریـصیف  رارطـضالا - دیدحتلا و  راقتفالا و 
هیلإ و انأموأ  امک  ددـعتی - ناـث و ال  هل  روصتی  ـال  دوجو  وه  اـمب  دوجولا  دوجولاـب و  ـالإ  روصتی  ـال  هیدوجوملا  دوجولا و  هقیقح  نم 

دوجو هناحبـس  وهف  هل  کیرـش  هدحو ال  یمویقلا  یقیقحلا  قحلا  هقیقح  وه  يذلا  فرـصلا  دوجولاب  الإ  دـجوی  نأ  نکمی  الف  انرهظأ 
هقیقحلاب اذه  هب و  دوجوم  یش ء  لک  نم  ای  هب  مئاق  یش ء  لک  نم  ای  ءایشألا  هب  دجوی  لصحتی و  موقتی و  يذلا  هنأ  ینعمب  یش ء  لک 

رابتعالا نهذـلا و  یف  هدایزلا  نم  روهمجلا  هلیختی  ام  هنع ال  اجراخ  هتاذ  یلع  ادـئاز  نکمم  لک  دوجو  نوک  نم  دوصقملا  ینعملا  وه 
هر ن  ادج ، ضماغ  هنإف  ربتعاف 
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.هیورلا دصقلا و  لیبس  یلع  هیتاذلا  يدابملا  لیعافأ  نوکی  فیکف ال 

لکل نأ  رم  دق  اهئدابم  هیقیقحلا و  تایاغلا  كاردإ  نع  مهماهفأ - ترصق  نمم  روهمجلا  هبطاخم  هب  نسحی  لالدتـسا   (1) اذه باوج 
.اهنودب وأ  هیورلا  عم  ناک  ءاوس  هرمث  هیاغ و  لعف 

: هرصبت هدایز 

يوصقلا هیاغلا  وه  هنأ  فشکنا  دوجولا و  قاسنی  هیلإ  رمألا و  أدتبا  يذلا  وه  لوألا  أدـبملا  نأ  هانرکذ  ام  فیعاضت  نم  حضوتـسا  دـق 
رخـآلا هیـضرعلا و  هیتاذـلا و  هجوب  امهدـحأ  نیهجوـب  نیینعملا  نیب   (3) قرفلا لـکلل و  هیئاـغلا  هلعلا  لـعافلا و  هنأ  اـمک   (2) نیینعملاب

هلجأل هنم و  ردص  ذإ  دوجولا  یلإ  هفاضإلاب  لوألا  وهف  هریغل  ینافرعلا  ققحتلا  هتاذل و  ینیعلا  دوجولا  بسحب 

هر س  اهل ، هیور  رئاصبلا و ال  يوذ  دنع  ناقتإلا  ماکحألا و  هیاغ  یف  عئابطلا  لاعفأ  نأل  اناهرب  سیل  مالکلا و  ملع  یف  رکذی  - 1
هر س  یفخی ، امک ال  ماللا  فذحب  نیینعمب  یلوألا  - 2

هیلإ یهتنملا  ینعمب  هیاـغلل  مـسقم  لـصف  هنأـک  اهلـصحم  هینینثـالا و  سـسؤم  اـمهنم  لـک  نـیهجو  نـم  يراـبتعا  قرف  اـمهنیب  يأ  - 3
باب نم  يرابتعا  نیهجولا  نیب  قرفلا  اذک  هینینثالا و  نیب  يراوطلا  نم  روکذـملا  قارتفالا  هب  ام  نأ  تابلطلا ال  لاعفألا و  تاکرحلل و 
.ناعم هثالث  اهل  ملاعلا  عیمجل  هریخألا  هیاـغلا  نأ  بینذـتلا  یلإ  هرـصبتلا  هداـیز  نم  رکذ  اـم  هصـالخ  .يراـبتعا و  نم  يراـبتعا  کـبس 
اهیناث .یلکلا و  ماظنلا  یف  ریخلا  هجوب  یلعفلا  قباسلا  هملع  اهنأ  اهیف و  لعافلا  ملع  یف  قبـسلا  رابتعا  تملع  دـق  هیئاغلا و  هلعلا  اهدـحأ 

هیلإ یهتنی  ام  رخآلا  تاذـلاب و  لعفلا  هیلإ  یهتنی  ام  امهدـحأ  نامـسق  اذـه  هیاـهنلا و  اـهیف  ربتعی  لـعفلا و  هیلإ  یهتنی  اـم  ینعمب  هیاـغلا 
یسفنلا ینیعلا  هدوجو  ینعی  هریغل  ینافرعلا  ققحتلا  هتاذل و  ینیعلا  دوجولا  بسحب  هیـضرعلا و  هیتاذلاب و  دارملا  امه  ناذه  ضرعلاب و 

هریاغم امنإ  ضرعلاب و  هیلإ  یهتنی  ام  افورعم  هریغل  یطبارلا  هدوجو  قلطملا و  داجیإلا  یلکلا و  لعفلا  اذه  تاذـلاب  هیلإ  یهتنی  ام  هتاذـل 
ینفملاب ال ینافلا  ملع  باب  نم  يروضحلا  ملعلا  وأ  ضحملا  ءانفلا  فرـصلا و  سمطلا  دـنع  فراعلل و  ام  ءاقب  ماد  ام  نیتیاغلا  نیتاـه 

هر س  ملعلاک ، یلاعت  هل  هیتآ  هفص  هیفورعملا  طبار و  دوجو  ققحتی  یتح  یش ء  یقبی 
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یلإ لزنم  یلإ  لزنم  نم  نیقرتم  نولازی  مهنإف ال  هیلإ - نیرفاسملا  ریـس  یلإ  هفاضإلاب  رخآلا  وه  دحاو و  دـعب  ادـحاو  هبیترت  یلع  لکلا 
انأبنأ ثیح  لج  زع و  هللا  دوجولا و  یف  لوأ  هدهاشملا و  یف  رخآ  وهف  رفسلا  رخآ  کلذ  نوکیف  هرـضحلا - کلت  یلإ  ءاهتنالا  عقی  نأ 

یناثلا ینعملاب  ملاعلا  دوجو  هیاغ  نع 

فرعأل قلخلا  تقلخف  فرعأ  نأ  تببحأف  ایفخم  ازنک  تنک  لاق  : 

تایاغلا ضعب  یلع  اـضیأ  اـنلد  ادوجوم و  هل  هیئاـغلا  هلعلا  لـعافلا و  هنأ  اـمک  اـفورعم - ملاـعلا  دوجول  يوصقلا  هیاـغلا  هنأ  یلع  انلدـف 
- هطسوتملا

كالفألا تقلخ  امل  كالول  هلوقب :

هیلإ ماظنلا و  مظن  هلجأل  ملاعلا و  ینب  کلذـل  هرخآلا و  ءاقل  یلاعت و  هدوجو  یه  امنإ  ملاعلا  دوجول  هثالثلا  یناـعملاب  هریخـألا  هیاـغلاف 
.رومألا ریصت  هللا  یلإ  الأ  دوجولا  قاسنی 

: بینذت

عیمجلا یف  هیاغلا  لب  هحیحـص  ضارغأ  هقح و  تایاغ  وحن  ههجوتم  هیلـصألا - اهترطف  بسحب  اهلک  هیملاعلا  تادوجوملا  نأ  نیبت  دـق 
اهیلإ نوکلاس  مهف  سانلا  نم  فئاوطل  تنیز  هیلإ  انرـشأ  امک  هیمهو  رخأ  تایاغ  اـنهاه  نإ   (1) ملعیلف یـصقألا  ریخلا  وه  دحاو  یش ء 
مهف قاقش  یف  دوجولا  یلو  عم  فئاوطلا  ءالؤهف  نیـصلخملا  هللا  دابع  الإ  سانلا  رثکأ  مه  هیارد و  هریـصب و  ریغ  نم  هیامع  سبل و  یف 

مهمس تئـش  نإف  تیغاوطلا  نم  ناطیـشلا  یلو  هلاحم  هلف ال  هنولوتی  ام  ثیح  مهدیـس و  مهالوم و  هللا  هقیقحلا و ال  یف  هللا  دابع  اوسیل 
يرجأ ام  یلع  يرج  هءاقل و  بحأ  هللا و  یلوت  نمف  نآرقلا  کلذ  لکب  لزن  دـقف  توغاطلا  هدـبع  مهمـس  تئـش  نإ  و  يوهلا - هدـبع 
يوهلا نم  عون  لکلف  يوهلا  عبتا  تیغاوطلا و  یلوت  یغط و  کلذ و  يدعت  نم  نیحلاصلا و  یلوتی  وه  مهالوت و  یقیقحلا  ماظنلا  هیلع 

هیمهولا و تاماظنلا  نأ  ملعتل  کنإ  ُهاوَه و  ُهَهلِإ  َذَـخَّتا  ِنَم  َْتیَأَرَف  یلاعت َأ  هلوق  یف  امک  هیلإ  هجو  هدوبعم و  لکل  صخـشتف  توغاـط 
هیلو ناک  نم  لکف  یقبت  لحمضت و ال  هیئزجلا  تایاغلا 

هر س  ینیوکتلا ، یفیلکتلا  یهنلا  رمألا و  بسحب  اذه  - 1
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هب بهذیف  الالحمضا  توغاطلا  دادزا  مدعلا  یف  هأشنلا  هذه  تنعمأ   (1) املکف هینالویهلا  هأشنلا  هذه  رهوج  نم  توغاطلا  توغاطلا و 
نوکرلا و  يوهلا - هعباتم  نم  نیقیلا  یف  انناوخإ  هللا و  انمـصع  راوبلا  راد  هلحی  یتح  تاکردـلا  یف  هب  اـبلقنم  مدـعلا  هدورو  یف  اـنعمم 

نیدلا موی  هتمحرب  مهالوتی  نیذلا  نیحلاصلا و  هدابع  نم  انلعج  ایندلا و  فراخز  یلإ 

ماقملا اذه  یف  ایابخلا  نم  یش ء  راهظإ  لولعملا و  هلعلا و  یف  مالکلا  همتت  یف  ( 25  ) لصف

هراشا

ریثأتلا و نأ  یف  انم  لوقلا  قبـس  دـق  ماقملا  اذـه  یف  اـیابخلا  نم  یـش ء  راـهظإ  لولعملا و  هلعلا و  یف   (2) مالکلا همتت  یف  ( 25  ) لصف
فاصتا نوکی  نأ  وه  انمالک  یف  عقو  ثیح  ضرعلاب   (3) امم دارملا  ضرعلاب و  نوکی  دق  تاذلاب و  نوکی  دق  نیرمأ  نیب  رثأتلا 

وه ام  هقیقحلاب  رفانملا  مئالملا و  و  داعملا - ثحابم  یف  یتأیـس  امک  ریوصتلا  یلع  ارادـتقا  هلایخ  ماقم  یف  سفنلل  نإ  لوقت  کلعل  - 1
اهتالایخب یلستی  الف  هعیبطلا  تاسوسحملا  مهتافولأم  فئاوطلا  ءالؤه  لوقأف  .ضرعلاب  كردملا  تاذلاب ال  كردملا  وه  اهل و  دوجوم 

ناقیإلا ال کلذ  امهتاوف و  یلع  مهبلق  دقع  اضیأ  رثکأ و  نزحتی  لب  امهلایخب  یلـستی  الف  ایندلا  یف  هدـلو  هلام و  یفوتی  توفی و  نمک 
موی مویلا  کلذ  لب  ایندـلا  یف  مهل  هدوهعم  روص  یلع  مهتافولأم  لـیخت  نم  نونکمتی  ـال  ءـالؤه  نقیأ  مکحأ و  وه  اـضیأ و  هقراـفی و 
روص الإ  كانه  مهلایخ  مهـسح و  یف  سیلف  هلک  هرخآلا  یف  رانلا  لکأ  ریـصی  ایندـلا  یف  املظ  میتیلا  لام  لـکأ  نإـف  تارمثلا  داـصح 

تآشنلا لدـبت  هیـصاخ  تایرورـضلا و  نم  اذـه  كانه و  لسعلا  وهف  ئطاش  یلع  سولج  انهاه  هاکزلا  راثیإ  نأ  امک  مهلاـمعأ  مسجت 
طبـضأ هقئاقدل  و  متأ - هیئزجلا  ذئاذللا  نونفل  هروصت  نم  لک  ناکل  اذه  ول ال  ایؤرلا و  یف  فاجع  تارقب  عبـس  طحقلا  ینـس  لدـبتک 

هر س  هرطفلاب ، لطاب  وهف  حلفأ  دعسأ و 
دح باتکلا  لامک  غلبی  هحتافلاب و  همتاخلا  لصتی  اـهتفرعمب  لـحارملا و  هذـه  یف  لـب  هلحرملا  هذـه  یف  اـم  لـجأ  همتاـخلا  هذـه  - 2

اذ یلاعت  هللا  يوقتب  ناک  اذإ  نایدـلا  ناهربلا  ملعتی  وه  يذـلا  نادـجولا - قوذـلا و  نیب  ناهربلا و  نیب  عمجلا  قح  هیفوت  نإف  باـصنلا 
هر س  هداجأ ، نم  یعاسم  یلاعت  هللا  رکش  رافسألا - هذه  یتح  لقنلا  لقعلا و  نیب  نارتقا و 

اهل نوکی  هقیقحلاب و ال  هتفـص  نم  هطاسولا  هیف  امب  هطـساولا  يذ  فاصتا  بجوت  یتلا  یه  رم  اـمک  توبثلا  یف  هطـساولا  نأ  ملعا  - 3
نوکی هقالعل و  فاصتالا  نوکیف  هفالخب  یه  ام  ضورعلا  یف  هطـساولا  .هرارحلاب و  ءاملا  فاصتا  یف  رانلا  هطاـسوک  هنع  بلـس  هحص 

عـضولا یف  نینیاـبتم  نیدوجوب  نیدوجوم  هطـساولا  وذ  هطـساولا و  نوـکی  نأ  اهدـحأ  .ماـسقأ  یلع  یه  و  هقیقح - بلـسلا  هحـص  هیف 
یف سونبآلا - داوسلاک و  عضولا  یف  نینیابتم  ریغ  نیدوجوب  نیدوجوم  انوکی  نأ  اهیناث  .هکرحلاب و  فاصتالا  یف  اهسلاج  هنیفسلاک و 
باب یف  سنجلا  لصفلاک و  دـحاو  دوجوب  نیدوجوم  نوکی  نأ  اـهثلاث  .هقیقحلا و  یف  دوسـألا  وه  داوسلا  نإـف  هیدوسـألاب  فاـصتالا 

ناک امل  ققحتلا و  باب  یف  هیهاملا  دوجولاک و  طئاسبلا و  یف  امیـس  لمحلا  لیلدـب  دـحاو  امهدوجو  دـحاو و  امهلعج  نإف  لیـصحتلا 
تادوجو نع  الزعنم  ادوجو  صخشلا ال  دوجو  نیع  یعیبطلا  دوجو  ناک  ثلاثلا  لیبق  نم  یعیبطلا  یلکلا  ققحت  یف  صخـشلا  هطاسو 

امک عونلا  بر  دوجو  وه  عادبإلا و  ملاع  یف  یعیبطلا  دوجو  نأ  سیئرلا و ال  خیـشلل  رـصاعملا  ینادمهلا  لجرلا  همعز  امک  هصاخـشأ 
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امک لثامتلا  یف  حدـقی  لضافتلاب ال  هعیبطلا  دارفألا  هذـه  نیب  هنیب و  توافتلا  یعیبطلا و  نم  صخـش  اضیأ  یعادـبإلا  درفلا  نأل  مهوت 
نم یناثلا  لوألا و  لیبق  نم  توبثلا و ال  یف  هطاسولا  لـیبق  نم  هطاـسولا  سیلف  هلمجلاـب  صقاـنلا و  ناـسنإلا  لـماکلا و  ناـسنإلا - یف 

هل و اءزج  انیع و ال  دوجولا  ریـصی  مدـعلا و ال  دوجولا و  نع  هیلاخ  هتاذ  نـأل  هدـح  یلع  یعیبطلل  دوجو  ـال  ذإ  ضورعلا  یف  هطاـسولا 
اققحت یقیقحلا  صخـشتلا  وه  یقیقحلا و  دوجولا  راص  اهتاذل  يدوجو  یـشت ء  مدـع  و  اهـصخش - یف  دوجولا  هرمغنم  هعیبطلا  نوکل 
لوقعلا دـنع  امأ  و  ینافرع - خـماش  رظنب  یناهرب و  زوجتلا  نکل  زوجتلا و  لیبس  یلع  فاصتالا  لب  توبثلا  یف  هطـساولا  نکت  ملف  اـهل 

هر س  هقیقح ، یمسی  وهف  هبوشملا 
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فاصتاک هقیقح  هب  افوصوم  نوکی  ام  عم  اـهریغ  وأ  هیداـحتا  هقـالع  هل  نأ  ـالإ  اـیقیقح  ـال  اـیزاجم  هل  روکذـملا  مکحلاـب  فوصوملا 
هنیفـسلا سلاج  فاصتاک  فیکلاب و  هداـحتا  هطـساوب  اـهریغ  ههباـشملاب و  رادـقملاب و  هداـحتا  هطـساوب  اهمدـع  هاواـسملاب و  مسجلا 

هیلولعملا و هیلعلا و  رخأتلا و  مدـقتلا و  نم  دوجولا  تافـصب  هیهاملا  فاصتا  نأ  لبق  نم  تملع  دـق  اهعم و  هطابترا  هطـساوب  هکرحلاب 
دوجولا و هیهاملا و  نیب  هیداحتا  هقـالع  ههج  نم  يزاـجملا  یـضرعلا  فاـصتالا  لـیبق  نم  دوجولاـب  صخی  يذـلا  وحنلا  یلع  اـهریغ 
ام هضافإلا و  ریثأتلا و  لعجلا و  قلعتم  نوکی  نأل  حلـصی  الـصأ و ال  هیهاملاب  قلعتی  ـال  لـعجلا  نأ  لـعجلا  ثحاـبم  یف  کـل  فشکنا 

بتارم نم  هبترم  الإ  هذه  هبشأ 
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ءاضف یلإ  جرخی  نأ  نود  نم  یلبجلا  اهنوطب  هیرطفلا و  اهتوق  هجاذس  یتاذـلا و  اهناکمإ  هفارـص  یلع  تایهاملاف  تایهاملا  دوجولا ال 
دوجولا نم  توبثلا  كاکفنا  یلإ  اوبهذ  مهنأ  لجأل  مهطلغ  امنإ  هنکمملا  تامودـعملا  توبثب  نولئاـقلا  روهظلا و  دوجولا و  هیلعفلا و 

یتح ءایـشألا  نم  یـشب ء  اهیلع  مکحلا  نکمی  دوجولا ال  لبق  تایهاملا  ذإ  لوقلا  دساف  نم  اذـه  نأ  تملع  دـق  تایهاملا و  کلت  یف 
یلع تاوذلا  هملظملا  تایهاملا  هب  رهظی  رون  دوجولا  ذإ  دوجولا  لبق  اهنیب  زایتما  اهل و ال  روهظ  ذإ ال  اهل - اهسفن  توبثب  اهیلع  مکحلا 

اهتاوذل هبوجحملا  تاوذلا  هملظملا  هفیثکلا  صاخـشألا  رئاس  و  راجحألا - راجـشألا و  سوسحملا  رونلاب  رهظی  امک  لوقعلا  رئاصبلا و 
اذـه ققحتی  مل  امف  اهعم  هداحتا  اهب و  هفاصتال  تاـیهاملا  نم  هیهاـم  اـهب  رهظی  دوجولا  نم  هبترم  لـکف  نویعلا  راـصبألا و  دوهـش  نع 

ببـسب نکل  ءایـشألا  نم  یـشب ء  داحتالا  نم  اوحن  هب  هدـحتملا  هیلإ  هبوسنملا  هیهاملا  کـلت  یلع  مکحلا  نکمی  ـال  دوجولا  نم  وحنلا 
همودعم و هدوجوم و ال  اهتاذل  یه  تسیلف  یه  الإ  تسیل  وأ  یه  یه  اهنأ  اهیلع  مکحلا  نکمی  سوسحملا  وأ  لوقعملا  دوجولا  کلذ 

ضعب بلس  ءایـشألا  هذه  ضعبب  دیرأ  اذإ  امأ  اهل و  ءایـشألا  هذه  نم  یـش ء  توبث  ینعمب  هثداح  همیدق و ال  هنطاب و ال  هرهاظ و ال  ال 
روهظلا ال بلـس  نوطبلا  نم  بلـسلا و  توبث  دوجولا ال  بلـس  مدعلا  نم  دیرأ  نأب  ادبأ  الزأ و  اهقح  یف  قداص  بلـسلا  کلذف  رخآ 

عافترا ءایـشألا و  نم  یـش ء  اـهل  تبثی  یتح  اـهل  تاذ  ـال  ذإ  ادـبأ  ـالزأ و  اـهقح  یف  هقداـص  بولـسلا  عیمج  لـب  روهظلا  هکلم  مدـع 
دوجو و یـشلل ء  ربتعی  مل  امف  دوجوم  ریغ  هنوک  ثیح  نم  ادوجوم ال  هنوک  ثیح  نم  دوجوملا  یـشلا ء  نع  لیحتـسی  امنإ  نیـضیقنلا 

ناک ول  تایهاملا و  یلع  مکحلاف  هیلع  هب  مکحلا  هل و  یـش ء  توبث  نکمی  هتاذل ال  ادوجوم  هنوکی  هب ال  غابـصنالا  وحن  یلع  ناک  نإ 
فقوتی امنإ  اههابـشأ  نومکلا و  ءافخلا و  هملظلا و  نوطبلا و  ناکمإلا و  نم  هیلزألا  هقباسلا  هیراـبتعالا  اـهفاصوأ  هیتاذـلا و  اـهماکحأب 

ضعب لوقف  هب  اهترانتسا  دوجولا و  هفصب  اهغابصنا  یلع 
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رهظی اـمنإ  ادـبأ و  رهظی  ـال  اـهتاوذ و  رهظی  مل  هتباـثلا - ناـیعألاب  مهدـنع  ربعملا  تاـیهاملا  نأ  نیقیلا  فشکلا و  لـهأ  نم  نیققحملا 
نم تقو  یف  ول  دوجولاب و  هیهاملا  یلع  مکحلاف  هانررق  ام  هاـنعم  الـصأ  دوجولا  هحئار  مشت  ـال  تمـش و  اـم  اـهفاصوأ و  اـهماکحأ و 

مزاول نأ  امکف  همزلی  هبحـصی و  اـم  و  یـشلا ء - نیب  قرفلا  مدـع  نم  مکحلا  یف  طـلغ  رـصبلا و  یلع  هواـشغ  نم  أـشن  اـمنإ  تاـقوألا 
هلع هیهاملا و ال  هلع  هلع ال  ریثأت  لعاج و  لعج  یلإ  هیهاملا  یلع  اهب  مکحلا  اـهتوبث و  جاـتحی  ـال  هیراـبتعا  رومأ  یه  یتلا  تاـیهاملا 

يدابم ققحت  لـیبقلا  اذـه  نم  مهتاروطـسم و  مهتاراـبع و  حیرـص  هیلع  تلد  نوققحملا و  ءاـمکحلا و  هفاـک  هیلإ  تبهذ  اـمک  اـهریغ 
نع یلاخلا  یلعألا  إدبملا  نم  هضافإ  لعجب و  مهدنع  هیتاذلا  رورـشلا  يدابم  ققحت  نوکی  ثیح ال  هفـسالفلا  دنع  مادعألا  رورـشلا و 

بترتی ام  لعاجلا و  رثأ  نأ  انیب  انققح و  امل  لوقن  کلذـکف  اریبک  اولع  کلذ  نع  یلاـعت  لاـعفألا  یف  ضقنلا  نع  سدـقملا - روصقلا 
نود نم  دوجولا  رونب  رهظی  هیهاملا  لب  تاـیهاملا  نم  هیهاـم  ـال  روهظلا و  بتارم  نم  هبترم  دوجولا و  ءاـحنأ  نم  اوحن  ـالإ  سیل  هیلع 

هبـسنف هیهاـملا  نود  دوجولا  هقیقحلاـب  وه  اـمنإ  قلطملا  عناـصلا  قحلا و  عدـبملا  نم  رداـصلا  ققحتملاـف و  اـهب  هضاـفإ  لـعج و  قلعت 
.اهیلإ هیدوجوملا  هبسنک  فرصلا  زاجملاب  هیهاملا  یلإ  هیلولعملا 

هنأب مسجلا  یلع  اقداص  اـمکح  مکحن  ثیح  مسجلا - یلإ  هیـضیبألا  هبـسنک  تاـیهاملا  یلإ  هیدوجوملا  هبـسن  نأ  دـحأ  نمهوتی  ـال  و 
مل نإ  و  هدوجو - هبترم  یف  مسجلاف  ایقیقح  امایق  مسجلا  دوجوب  ضایبلا  دوجو  مایق  مسجلا  یلع  هیـضیبألاب  مکحلا  طاـنم  نـأل  ضیبأ 

فقوتم فوصوملا و  دوجو  نم  رخأتم  یـشل ء - یـش ء  دوجو  نأل  ضاـیبلا  دوجو  هبترم  یف  هب  فصتی  نکل  ضاـیبلا  دوجوب  فصتی 
عزتنم اضیأ  دوجولا و ال  لبق  هیهاملل  اضیأ  دوجو  هیهاـملاب و ال  دوجولل  ماـیق  ـال  ذإ  هیدوجوملاـب  هیهاـملا  یلع  مکحلا  فـالخب  هیلع 

هیهاملا سفن  یف  دوجولا 
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مکحلاف هیهاملا  نم  دوجولا  دوجولا ال  نم  عزتنی  هیهاملا  لب  یقیقحلا  دوجولا  نع  الـضف  هیعازتنالا  هیدوجوملاـب  اـهفاصتال  هجو  ـالف 
مامـضناب نوکی  نأ  نم  معأ  یـشلاب ء  فاصنإلا  نأل  هدوجوم  ناسنإلا  هیهام  نأب  مکحلا  نم  یلوأ  ناسنإ  دوجولا  نم  وحنلا  اذـه  نأـب 

دوجو یعدتسی  نیمسقلا  الک  هفصلا و  کلت  هنم  لقعلا  عزتنی  ثیحب  فوصوملا  دوجو  نوکی  وأ  دوجولا  یف  فوصوملا  یلإ  هفـصلا 
عازتنا وأ  هیلإ  فصو  مامـضنا  حـصی  مل  الثم  جراخلا  یف  ادوجوم  نکی  مل  ام  یـشلا ء  نأ  هرورـض - فاـصنإلا  فرظ  یف  فوصوملا 

هیهاملا دوجولا ال  هنأ  تیرد  دق  دوجولا  و  نیرخأتملا - هلجأ  ضعب  هنیب  امک  جراخلا  یف  صاخلا  هدوجو  وحن  نم  ماکحألا  نم  مکح 
هلعلل نأ  یف  دـحأل  عازن  زاجملاب و ال  يأ  ضرعلاب  هلع  نوکت  فیک  هقیقحلاـب و  يأ  تاذـلاب  هلع  نوکت  فیک  هلعلا  نأ  تققحت  دـقف 

نیب امل  رخآلاب و  امهدـحأ  فاصتا  دوجولا و  یلإ  هیهاملا  فایـضنا  وأ  هیهاملا  وأ  دوجولا  امإ  لوعجملاف  نکمملا  یف  اریثأـت  ـالعج و 
الإ جراـخلا  یف  سیل  نأ  حـضو  دـقف  هریغ  نود  هضاـفإلا  لـعجلا و  قلعتم  دوـجولا  نوـک  ـالإ  قـبی  ملف  نیریخـألا - نیمـسقلا  نـالطب 

لقعلاف قئاقحلل  هیتاذلا  لوصفلا  يدابم  اهنیعب  یه  هیناکمإلا  هصاخلا  تادوجولا  نأ  هیهاملا  ثحبم  یف  انیب  دق  هیدوجولا و  صاخشألا 
اهضراع وأ  اهتاذ  ههج  نم  اهیلع  اهب  مکحی  یضرعلا و  یتاذلا و  عونلا و  لصفلا و  سنجلا و  هیدوجولا  صاخشألا  نم  عزتنی - ربتعی و 

(1) اذهلف دوجولا  نم  وحن  اضیأ  وه  يذلا 

.لقعلا یف  اهزیامت  یلع  مهقافتا  دـعب  لاوقأ  لاکـشأ و  فیرـشلا  ققحملا  دیـسلا  لاق  امک  هیلقعلا  ءازجـألا  نم  بیکرتلا  هیفیک  یف  - 1
اهنوک یلع  ءانب  ادوجو  هدـحتم  هیهام  هددـعتم  نیعلا  یف  اهنأ  اـهیناث  .نیعلا و  یف  هیهاـم  ادوجو و  هددـعتم  هیلقعلا  ءازجـألا  نأ  اهدـحأ 

هیهاـم و هدـحتم  نیعلا  یف  اـهنأ  اـهثلاث  .رهوجتلاـب و  دوجولا  یلع  هیهاـملا  مدـقت  دوجولا و  یف  داـحتالا  وه  لـمحلا  هلومحم و  ءازجأ 
وحنب هدـحولا و ال  وحنب  نیعلا ال  یف  اهتایهامل  ققحت  نأ ال  وه  لاوقـألا و  عبار  وهف  هرـس  سدـق  فنـصملا  هرکذ  يذـلا  اـمأ  ادوجو و 

طیـسب دـحاو  دوجو  وحن  الإ  نیعلا  یف  تاذـلاب  ققحتملا  سیلف  ضرعلاب  نیعلا  یف  ادوجوم  یعیبطلا  یلکلا  ناک  نإ  تاذـلاب و  هرثکلا 
یف هرـس  سدق  هنم  عمـست  ام  و  لقعلا - دنع  هزیامتم  روص  رثکأ  وأ  لقأ  تاکراشمل  ههبنت  لجأل  لقعلل  تادادعتـسا  بسحب  هنم  عزتنی 
هر س  ماقملا ، اذه  یف  عبارلا  لوقلا  هئاضترا  اذه و  هلوق  یلإ  ریشی  صاخلا  دوجولا  وه  یقیقحلا  لصفلا  نأ  هبتک  رئاس  باتکلا و  اذه 
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لقعلل و ضرعت  تادادعتـسا  بسحب  صخـشلا  نم  اهلـصحی  لقعلا  دنع  هزیامتم  روص  هیـضرعلا  وأ  هیتاذـلا  هیلکلا  وأ  هیئزجلا  یناعملا 
اهیف هکراشی  هیـصخش ال  هروص  هرات  دـیز  نم  كردـیف  كارتشالا  نیابتلا و  یف  هفلتخم  رثکأ  وأ  لقأ  تایئزج  نم  اـهلقعتی  تاراـبتعا 
امنإ اذـه  لیق  نإف  سایقلا  اذـه  یلع  هریغ و  سرفلا و  اهیف  اهکراشی  هروص  يرخأ  رکب و  ورمع و  اـهیف  هکراـشی  هروص  يرخأ  هریغ و 

نأ حصی  اذهل ال  ناولألا و  رئاس  نع  داوسلا  زایتما  هب  رخآ  یف  هینول و  جراخلا  یف  سیل  نأ  روهظل  داوسلاک  طیسبلا  عونلا  یف  میقتـسی 
یف دوجولا  بسحب  هزیامتم  لقعلا - یف  هزیامتملا  تایتاذـلاف  هریغ  یف  امأ  دـحاو و  امهیدوجو  لعج  لب  اداوس  لعجف  انول  لعج  لاـقی 

دوجو لعج  هیناویحلا و  سفنلاب  هنع  زاتمی  امـسج و  هنوک  یف  تابنلا  كراشی  هنإف  ناویحلاک  دـحاو  لعج  اهدوجول  سیل  جراـخلا و 
هیقاـب هتیمـسج  تاـم و  يذـلا  سرفلاـک  هنیعب  مسجلا  کـلذ  دوجو  یقب  سفنلا  هنع  تلاز  اذإ  یتـح  سفنلا  دوجو  لـعج  ریغ  مسجلا 

.دوجولا

دوجولاب لکلا  نع  لوألا  زیمت  یف  مالکلا  سیل  اسنج و  هنوک  هجو  یلع  ذوخأملا  ریغ  هدام  هنوک  هجو  یلع  ذوخأملا  نأ  قبـس  دـق  انلق 
یتاذـلاب و یمـسملا  لومحملا  ءزجلا  هنـأل  یناـثلا  یف  مـالک  اـمنإ  یلقعلا و  راـبتعالا  ینهذـلا و  دوجولا  نم  رظنلا  عطق  عم  یجراـخلا 

بتارم نم  هیعون  هروص  وأ  اسفن  وأ  ناک  القع  هیلاعتملا  هیهلإلا  همکحلا  هقیقحلا و  لهأ  دـنع  تادوجوملا  عیمج  نأ  مـالکلا  لـصحم 
نم نیبوجحملا  ماهوأ  هیلإ  بهذ  ام  مدـهنا  ملظأ و  قحلا  رون  عطـس  ثیح  یهلإلا و  یمویقلا  دوجولا  تایلجت  یقیقحلا و  رونلا  ءاوضأ 

دوجولل لالظأ  ءاوضأ و  یه  یتلا  تادوجولا  بتارم  نم  اهمزاول  اهماکحأ و  رهظی  امنإ  لـب  ادوجو  اـهتاذ  یف  هنکمملا  تاـیهاملل  نأ 
يدحألا رونلا  یقیقحلا و 

دلجملا 2 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 433زکرم  ۀحفص 321 

http://www.ghaemiyeh.com


292 ص :

هدوج هلـضف و  ضیفب  ملعلا  نم  یطـسق  هلعج  هیلزـألا و  هیاـنعلا  بسحب  همکحلا  نم  یبر  هیناـتآ  اـم  هلمج  نم  لـصألا  اذـه  ناـهرب  و 
عیفر غلاب  قیقحت  لینلا و  ریـسع  کلـسملا  بعـص  ضماغ  قیقد  لصألا  اذه  نإ  ثیح  همکحلا و  میمتت  هفلـسفلا و  لامکإ  هب  تلواحف 
مهل نیدلقملا  عابنألا و  نع  الضف  نیلصحملا - نم  ریثک  مادقأ  هنع  لوهذلاب  تلز  ءامکحلا و  روهمج  هنع  تلهذ  روغلا  دیعب  کمسلا 

هیناکمإلا و تایهاملل  یلزألا  نالطبلا  يدمرـسلا و  كالهلا  یلع  عالطالا  هتمحر  هلـضفب و  یلاعت  هللا  ینقفو  امکف  مهعم  نیرئاـسلا  و 
هقیقح یف  ارصحنم  دوجولا  دوجوملا و  نوک  نم  میقتـسم  طارـص  یلإ  یـشرعلا  رینلا  ناهربلاب  یبر  یناده  کلذکف  هیزاوجلا  نایعألا 

یف يءارتی  املک  راید و  هریغ  دوجولا  راد  یف  سیل  نیعلا و  یف  هل  یناث  و ال  هیقیقحلا - هیدوجوملا  یف  هل  کیرـش  هیـصخش ال  هدحاو 
هب حرـص  امک  هتاذ  نیع  هقیقحلا  یف  یه  یتلا  هتافـص  تاـیلجت  هتاذ و  تاروهظ  نم  وه  اـمنإف  دوبعملا  بجاولا  ریغ  هنأ  دوجولا  ملاـع 

وهف هللا  لظ  وهف  صخشلل  لظلاک  یلاعت  هیلإ  هبسنلاب  وه  ملاعلاب  یمسملا  وأ  هریغ  وأ  هللا  يوس  هیلع  لوقملاف  هلوقب  ءافرعلا  ضعب  ناسل 
لظلا اذـه  دـتما  اهیلع  تانکمملا  نایعأ  وه  امنإ  ملاعلاب  یمـسملا  یهلإلا  لظلا  اذـه  روهظ  لـحمف  ملاـعلا  یلإ   (1) دوجولا هبسن  نیع 

هرین تسیل  تانکمملا  نایعأ  نأل  كاردإلا  عقو  هتاذ  رونب  نکل  تاذلا و  هذه  دوجو  نم  هیلع  دتما  ام  بسحب  لظلا  اذـه  نم  كردـیف 
ملعی ام  ردق  الإ  ملاعلا  نم  ملعی  امف  تاذلا  ملظم  هاوس  ام  رون و  دوجولا  ذإ  تاذـلاب  ضرعلاب ال  توبثلاب  تفـصتا  نإ  همودـعم و  اهنأل 

نم ملعی و  هل  لظ  وه  ثیح  نمف  لظلا  کلذ  هنع  يذلا  صخشلا  نم  لهجی  ام  ردق  یلع  قحلا  نم  لهجی  لظلا و  نم 

وه لوألا  نأل  لوألا  ملاعلا  ریغ  ملاعلا  اذهب  دارملا  یفخی و  امک ال  هیرابتعالا  هیلوقملا  هبـسنلا  هیقارـشإلا ال  هفاضإلا  هبـسنلاب  دارملا  - 1
یلجتلا یلجم  لظلا و  لحم  یه  یتلا  هتباثلا  نایعألا  تایهاملا و  وه  یناثلا  و  طسبنملا - دوجولا  وه  لوألا  هملظلا و  وه  یناثلا  لـظلا و 
دوجوب دوجوم  هنأ  هیلوقملا و  هنونیبلا  مدع  هینیعلاب  دارملا  ملاعلا و  وأ  لظلا  یلإ  اعجار  اریمـض  امـسا ال  وه  نوکی  نأ  نکمی  یهلإلا و 

لظلا سفنل  روهظ  هظاحل ال  هلآ - یلاعت و  قحلا  عقـص  نم  وه  لظ و  وه  امب  لظ  طسبنم و  دوجو  هنإ  ثیح  نم  هداجیإب  یلاـعت ال  هللا 
هر س  کبر ، لظ  یلإ  لقی  مل  َکِّبَر و  یلِإ  َرَت  َْمل  یلاعت َأ  لاق  اذل  و 
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َْول َّلِّظلا َو  َّدَم  َْفیَک  َکِّبَر  یلِإ  َرَت  َْمل  قحلا َأ  نم  لهجی  هنع  دتما  نم  صخـش   (1) هروص نم  لظلا  کلذ  تاذ  یف  ام  لهجی  ام  ثیح 
هنوک رابتعاب  هتاذ  وه  الیلد و  هیلع  سمـشلا  اـنلعج  مث  هدوجو  لـظ  هدوج و  ضیف  هنم   (2) أـشنی ثیحب ال  نوکی  يأ  ًانِکاس  ُهَلَعََجل  َءاش 

ُهانْضَبَق َُّمث  رونلا  مدع  عم  نیع  اهل  نوکی  لالظلا ال  نإف  هیدوجولا - هدودمملا  لالظلل  سحلا  لقعلا و  هب  دهشی  هسفن و  یف  هسفنل  ارون 
قحلا دوجو  وهف  هکردن  ام  لکف  هلک  رمألا  عجری  هیلإ  رهظ و  هنمف  هلظ  هنأل  هیلإ  هضبق  امنإ  ًاریِسَی و  ًاْضبَق  اْنَیلِإ 

هتباث هلیـصأ  هقیقحل  هیاکح  هیآ و  هروص و  وهف  صخـشلا  کلذ  نم  لظلا  کلذ  هیلع  دـتما  ام  بسحب  روصلا  نم  يءارتی  ام  لکف  - 1
هینایعألا روصلا  هلـصحم  ُقَْحلا و  ُهَّنَأ  ْمَُهل  َنَّیَبَتَی  یَّتَح  ْمِهِـسُْفنَأ  ِیف  ِقافْآلا َو  ِیف  اِنتایآ  ْمِهیُِرنَـس  لظلا  کلذ  هنع  دتمی  يذلا  لصألا  یف 
صخـشلا دوجو  یف  هعمتجم  یه  یتلا  هلیـصألا  قئاقحلا  روص  یه  امنإ  هبتارم  نم  هبترم  یف  لـک  هنم  لـظلا و  کـلذ  یف  يءارتی  یتلا 

لب هتایئزجب  یلکلا  لومشک  ءازجألا و ال  یلع  لکلا  لامتـشاک  یلعأ ال  وحنب  قئاقحلا  کلت  یلع  لمتـشی  وه  لظلا و  هنع  دتمی  يذلا 
ایلعلا هتافص  روص  اهیف  يءارتی  قحلا و  هجو  يدامتی  تآرم  هلزنمب  ربکألا  ملاعلاف  ءایشألا  لک  هقیقحلا  طیسبب  هنع  ربعی  فرشأ  برضب 

هقیقحلاب عجری  اهلاوحأ  ءایشألا و  کلت  قئاقحب  ملعلاف  هیلماعلا  ءایشألا  قئاقح  لوصأ  الإ  تسیل  هقیقحلاب  یه  یتلا  ینسحلا  هئامـسأ  و 
هلثامم نع  یلاعت  هناحبـس و  هتاذ  نیع  دوجولا  هقیقحلا و  بسحب  یه  یتلا  ینـسحلا  هئامـسأ  ایلعلا و  هتافـص  یلاـعت و  هللااـب  ملعلا  یلإ 

ناسنإلا ذإ  اهَّلُک  َءامْـسَْألا  َمَدآ  َمَّلَع  َو  همیرکلا - هیآلا  دافم  لاح  هقیقح  فشکنی  هیـشاحلا  هذـه  یف  هانررق  اـمم  اـهتهباشم و  ءایـشألا و 
هللا و تاذـب  هتفرعم  نیع  یه  امنإ  هناحبـس  هللا  نذإب  هنم ع  هطاحإلا  کلت  یلاعت و  هللا  داجیإب  هیملاعلا  ءایـشألا  قئاقحب  طـیحی  لـماکلا 
و ینسحلا - هئامسأ  ایلعلا و  هتافص  قئاقحب  هرات  هیملاعلا و  قئاقحلاب  ءایشألا  کلت  نع  هرات  ریـسفتلا  دوروف  ینـسحلا  هئامـسأ  هتافص و 

هر ن  هلهأ ، تنک  نإ  مهفاف  هل  عجری  رخآلا و  دضاعی  لک  لب  ضراعت  فالتخا و  الب  هیجو  هجو  هلآ ص  دمحم و  ءامسأب  هرات 
وأ الاحم  همحرلاب  نیدیلا  طساب  اداوج  امیکح  هنوک  ثیح  نم  هنس  یف  كاسمإلا  نأ  رایتخا و  هیـشم و  ملع و  وذ  هنأ  ههج  نم  يأ  - 2

نآلاف انکاس  دبألا  یف  انکاس و  لزألا  یف  ناک  امکف  نئاک  وه  امب  ملقلا  فج  ذإ  انکاس  هلعج  ءاش و  نکل  انکاس  هلعجل  ءاش  ول  ینعملا 
یلاعت هلوق  دـعب  يذـلا  ءانثتـسالا  یف  لخد  راظتنا و  الب  مویلا  کلملا  نمل  هءادـن  نآلا  عمـسی  نم  کلذ  فرعی  نوکیـس  ناـک و  اـمک 

مل أشی  مل  نإ  لعف و  ءاش  نإ  مهلوق  و  ْمُْکبِهْذـُی * ْأَشَی  ْنِإ  یلاعت  هلوق  لیبق  نم  هیطرـشلاف  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَم  ِتاواـمَّسلا َو  ِیف  ْنَم  َقِعَـصَف 
هر س  کلذ ، وحن  هتمکح و  هدوج و  یضتقمب  لعفف  ءاش  هنکل  لعفی 
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اهنع هعزتـنملا  اـهنم  هموهفملا  لاوحـألا  یناـعملا و  فـالتخا  ثیح  نم  هدوجو و  وـه  قـحلا  هیوـه  ثیح  نمف  تاـنکمملا  ناـیعأ  یف 
مـسا یناعملا  روصلا و  فالتخاب  هنع  لوزی  امکف ال  تاوذـلا  هلطاـبلا  تاـنکمملا  ناـیعأ  وهف  هیـسحلا  هوقلا  يرکفلا و  لـقعلا  بسحب 
اذهف یقیقح  دوجو  هل  ام  مهوتم  ملاعلاف  کل  هترکذ  ام  یلع  رمألا  ناک  اذإ  قحلا و  يوس  ام  ملاعلا و  مسا  هنع  لوزی  کلذـک ال  لظلا 

نإ فیرشلا  یلاعلا  بلطملا  اذه  یلع  کل  دوعوملا  ناهربلا  کیتأیس  نوققحملا و  ءایلوألا  و  نویهلإلا - ءافرعلا  هیلإ  تبهذ  ام  هیاکح 
یلاعت هللا  ءاش 

: مارم بیرقتل  مالک  لقن 

هلوقعم یهف  اهنیع - یف  دوجو  اهل  نکی  مل  نإ  هیناـکمإلا و   (1) تایهاملا هیلکلا و  رومألا  نأ  ملعا  نیقیلا  فشکلا و  لـهأ  ضعب  لاـق 
اهنیع ال وه  لب  ینیع  دوجو  هل  ام  لک  یف   (2) رثألا مکحلا و  اهل  ینیعلا و  دوجولا  نع  لازی  هنطاب ال  یهف  نهذلا  یف  کش  الب  همولعم 

یه امک  تادوجوملا  نایعأ  ثیح  نم  هرهاظلا  یهف  اهـسفن  یف  هلوقعم  اـهنوک  نع  لزت  مل  هینیعلا و  تادوجوملا  ناـیعأ  ینعأ  اـهریغ 
دوجوم لک  دانتساف  اهتیلوقعم  ثیح  نم  هنطابلا 

هر س  هیلکلل ، ضورعملا  هنأل  یه  ثیح  نم  هیهاملا  وه  یعیبطلا  یلکلا  نأل  يریسفت  فطع  - 1
ار ادـخ  رثألا - مکحلا و  اهل  نکل  هدوجوم و  تسیل  هتباثلا  نایعألا  هیناـکمإلا و  تاـیهاملا  نأ  ءاـفرعلا  هنـسلأ  یف  تالوادـتملا  نم  - 2

اهل سیل  نأ  اهنأ و  رابتعاب  ناهذألا  يدـل  هرهاظ  اهریغ  هرثکلا و  دـیدحتلا و  ناکمإلا و  نم  اهماکحأ  نأ  هلحف  رادرب - هدرپ  امعم  نیز 
ینعمب اهققحتف  اهیلإ  دوجولا  مکح  هیارـس  رابتعاب  ضرعلاب - ققحت  اهل  نکل  راثآ  ماکحأ و  راـبتعالا  اذـهب  اـهل  سیلف  تاذـلاب  دوجو 

ناکمإلا و نأل  مولعم  اهـصاوخ  نم  اهل و  راثآلا  ماکحألا و  اذه  نوک  اهراثآ و  اهماکحأ و  ححـصی  ردقلا  اذه  اهعازتنا و  إشنم  ققحت 
نع هبلس  يرورض و  هسفنل  یـشلا ء  توبث  نأل  دوجولا  هرورـض  همکح  يذلا  دوجولا  مکح  سیل  مدعلا  دوجولا و  هرورـض  بلـس  وه 
سق تاعوضوملا و  رثکتب  رثکت  ول  لب  هسفنب  رثکتی  دوجولا ال  دوجولاـب و  دوجولل و  ـال  هیهاـملاب  هیهاـملل و  دـیدحتلا  لاـحم و  هسفن 

هر س  اهرئاظن ، هیلع 
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ءاوس هلوقعم  نوکت  نأ  نع  هب  لوزی  ادوجو  نیعلا  یف  اهدوجو  نکمی  لقعلا و ال  نع  اهعفر  نکمی  یتلا ال  هیلکلا  رومـألا  هذـهب  ینیع 
نأ ریغ  هدحاو - هبسن  لوقعملا  یلکلا  رمألا  اذه  یلإ  تقوملا  ریغ  تقوملا و  هبـسن  ذإ  تقوم  ریغ  وأ  اتقوم  ینیعلا  دوجوملا  کلذ  ناک 
یلإ ملعلا   (1) هبـسنک هینیعلا  تادوجوملا  کـلت  قئاـقح  هبلطی  اـم  بسحب  هینیعلا  تادوجوملا  نم  مکح  هیلإ  عجری  یلکلا  رمـألا  اذـه 
یف لوقن  مث  هنع  هزیمتم  هایحلا  نأ  امک  هاـیحلا  نع  هزیمتم  هلوقعم  هقیقح  ملعلا  هلوقعم و  هقیقح  هاـیحلاف  یحلا - یلإ  هاـیحلا  ملاـعلا و 

هقیقح هدـحاو و  ملعلا  هقیقح  ملاعلا و  یحلا  وهف  املع  هایح و  هل  نإ  کلملا  یف  ملاـعلا و  یحلا  وهف  هاـیح  اـملع و  هل  نإ  یلاـعت  قحلا 
اذ ام  رظناف  ثدحم  هنأ  ناسنإلا  ملع  یف  میدق و  هنأ  قحلا  ملع  یف  لوقن  هدحاو و  هبـسن  یحلا  ملاعلا و  یلإ  امهتبـسن  هدـحاو و  هایحلا 

مکح امکف  هینیعلا  تادوجوملا  تالوقعملا و  نیب  طابترالا  اذـه  یلإ  رظنا  هلوقعملا و  هقیقحلا  هذـه  یف  مکحلا  نم  هفاـضإلا  هتثدـحأ 
لک راصف  میدـقلا  قح  یف  میدـق  ثداحلا  قح  یف  ثداح  هنأب  ملعلا  یلع  هب  فوصوملا  مکح  ملاع  هیف  لاقی  نأ  ماـق - نم  یلع  ملعلا 
یه امک  مکحلا  هدوجوم  نیعلا  همودعم  اهنإف  هلوقعم  تناک  نإ  هیلکلا و  رومألا  هذـه  نأ  مولعم  هیلع و  اموکحم  هب و  اموکحم  دـحاو 

کلذ نإف  يزجتلا  لیـصفتلا و ال   (2) لبقی و ال  هدوجوملا - ناـیعألا  یف  مکحلا  لـبقیف  ینیعلا  دوجوملا  یلإ  بسن  اذإ  اـهیلع  موکحم 
لک یف  اهتاذب  اهنإف  اهیلع  لاحم 

هـصاخلا تادوجولا  یف  هیناکمإلا  تایهاملا  رئاظن  یلاعت  بجاولا  یف  اهوحن  هردـقلا و  ملعلا و  هایحلا و  میهافم  نإف  ماـقملل  ریظنت  - 1
اذه لوق  هیلإ  یمؤی  فشاکملا و  اذه  مالک  نایب  یف  هرـس  سدق  فنـصملا  هلوقیـس  امک  بجاولا  دوجولا  نم  هعزتنم  میهافم  اهنأ  یف 
هلوق یف  فاکلاف  هیبوجولا  هیدوجولا  هقیقحلل  هیهاملاک  میهافم  یه  امب  تافـصلا  میهافم  ناـکف  هلوقعم  هقیقح  هاـیحلا  فشاـکملا و 

لوقعملا و یلإ  ینیعلا  دوجوملا  مکح  هیارس  درجم  بولطملا  نوکی  نأب  لیثمتلل  نوکی  نأ  نکمی  هیبشتلل و  ملعلا  هبـسنک  هرـس  سدق 
، ملعلا ببسب  ملاعلا  لمح  امهقاقحتـسا  هسکع  ثداحلا و  میدقلاب و  ملعلا  فاصتا  انهاه  لوقعملا  یلإ  ینیعلا  مکح  هیارـسف  سکعلاب 

هر س 
ءابآلا هبـسن  صاخـشألا  یلإ  یعیبطلا  یلکلا  هبـسن  ءامکحلا  لوق  اهرـشارشب و  عونلا  کلذ  هیهام  لماح  عون  نم  صخـش  لک  نإف  - 2

لب ال هعیبطلا  ءزج  تسیل  هیوغللا  هماعلا و ال  ـال  هصاـخلا  هیفرعلا  اـهتقیقح  هصحلا  اصـصح و  هل  نأ  هاـنعم  دـحاو  بأ  ـال  دـالوألا  یلإ 
دییقتلا اجراخ و  دـیقلا  نوکی  ثیحب  هیـصخشلا  وأ  هیفنـصلا  تایـصوصخلاب  هدـیقم  هعیبطلا - سفن  اهنإف  رابتعالاب  الإ  اـمهنیب  تواـفت 
یهلإلا یلجتلا  هیقارـشإلا و  هفاضإلا  هیآ  هیناکمإلا  میهافملا  یف  هصحلا  نوکیف  دـیق  وه  امب  ذوخأم ال  دـییقت  وه  امب  دـییقتلا  مث  الخاد 

هر س  هیدوجولا ، هقیقحلا  یف 
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هلوقعم تحرب  صاخشألا و ال  ددعتب  ددعتی  مل  لصفنی و  مل  صاخلا  عونلا  اذه  نم  صخش  صخش  لک  یف  هیناسنإلاک  اهب  فوصوم 
اهضعب تادوجوملا  طابتراف  هیمدع  هبـسن  یه  تبث و  دق  ینیع  دوجو  هل  سیل  نم  نیب  و  ینیع - دوجو  هل  نم  نیب  طابترالا  ناک  اذإ  و 

(2) طابترالا دجو  دـق  عماج و  همث  ام  و  كانه - ینیعلا  دوجولا  وه  عماج و  امهنیب  لاح  لک  یلع  هنأل  لقعی  نأ  نم   (1) برقأ ضعبب 
ءاش نإ  هیلع  ناهربلا  هماقإ  ددصب  نحن  امل  دیدش  دییأت  هیف  زیزعلا و  هحور  هللا  سدق  همالک  اذه  قحأ  يوقأ و  عماجلابف  عماجلا  مدـعب 

ینیعلا و دوجولا  نم  اهل  ظح  ال  هینیعلا - تادوجوملا  ریغ  یه  یتلا  هیلکلا  تایهاملا  نأ  احیولت  احیرـصت و  هنم  ملع  دـق  ذإ  یلاـعت  هللا 
بجاولا تاذ  نأ  امکف  اهعم  اهداحتا  هینیعلا و  تادوجوملا  یه  یتلا  تادوجولا - نم  لقعلا  بسحب  اهعازتنا  دوجولا  نم  اـهظح  اـمنإ 

دوجولا وه  يذلا  یلاعت 

هدحول هرـس  سدق  خیـشلا  اذـه  نم  قیقحت  اذـه  كارتشالا و  هب  ام  نیع  هیف  زایتمالا  هب  ام  يونعم و  كرتشم  دوجولا  فیک ال و  و  - 1
مدـع هیثیح  رخآلا  مدـعلا و  نع  ءابإلا  هیثیح  امهدـحأ  نافلاختم  ناخنـس  امه  دوجولا و  تایهاملا و  نیب  داحتالا  زاج  اذإ  هنأـب  دوجولا 

هر س  دحاو ، خنس  یه  هدحوتم و  تادوجولا  نکی  مل  فیکف  هنع  ءابإلا 
هنونیبلا یه  یتلا  هماتلا  هنونیبلاب  اهنیب  هعماج  ههج  طبر و  نود  نم  تایئزجلاب  تایلکلا  تادوجولاب و  تاـیهاملا  طـبر  نم  ناحبـس  - 2

هنیعب وه  امنإ  یلکلا  نإف  تانیادتملا  نیب  هقیرفت  نم  برض  هنیعب  وه  تایداعتملا و  نیب  هناحبـس  هفیلأت  نم  برـض  وه  اذه  هیتفـصلا و 
نأ نکمی  كاذـل و ال  الهأ  تنک  نإ  مهفاف  كاردإلا  يوحن  درجمب  وه  امنإ  امهنیب  توافتلا  و  هتاذ - هل و  یئزج  وه  امب  یئزجلا  نیع 

انیقلأ يذلا  اذه  و  هانادملا - ههج  اهنیعب  یه  انهاه  هداعملا  ههج  نأ  یفخی  هقحلا و ال  هجـضنلا  همکحلا  یف  خـسارلا  لجرلا  الإ  همهفی 
لوألا و وه  هدحاو  ههج  نم  ینـسحلا  هئامـسأ  ایلعلا و  هتافـص  یف  تالباقتملا  نیب  اعماج  هناحبـس  هنوک  تایآ  نم  هیآ  وه  امنإ  کیلإ 

نوکی هنإف  رشعلا  تالوقعملا  نم  هلئازلا  هرثادلا  هیلاعلا  تادوجوملا  یلإ  هبـسنلا  یف  دوجولا  مکح  کلذک  نطابلا و  رهاظلا و  رخآلا و 
نیب عـمجلا  بورـض  نم  برـض  اـضیأ  اذـه  ناثدـحلا و  همـصو  ناـکمإلا و  هفـص  نع  ههزنت  هسدـقت و  عـم  هـمکحب - اـهنم  لـک  یف 

هر س  هعماج ، ههج  الب  تایداعتملا 
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موهفم هنم  عزتـنی  ثیحب  ناـسنإلا  دوجو  کلذـکف  تافـصلا  نم  اـهریغ  هاـیحلا و  هردـقلا و  ملعلا و  موهفم  هنم  عزتـنی  ثیحب  یمویقلا 
مامتلا لامکلا و  هیاغ  یف  بجاولا  دوجو  نأ  الإ  اهریغ  هباتکلا و  یشملا و  یلع  هردقلا  کیرحتلا و  ساسحإلا و  هوق  هایحلا و  قطنلا و 

یلإ هئامـسأ  هتافـص و  عازتنا  یف  جاتحی  الف  ءایـشألا  رئاس  تادوجو  مئادـلا  ریخلا  حـشر  بسحب  هنع  لضفی  ثیح  مامتلا - قوف  وه  و 
فرـص بسحب  همامت  هئاـهب و  تاـناونع  یه  یتلا  هیلـالجلا  تافـصلا  هیلاـمکلا و  توعنلا  کـلت  قدـصی  یتح  هتاذ  دوجو  ریغ  دوجو 

هرون لالظ  و  هئایربک - هعشأ  نم  اضیأ  یه  یتلا  تادوجولا  رئاس  فالخب  سدقألا  هدوجو  یلع  هب  مکحی  هیلع و  هتاذ  تحب  هدوجو و 
نإ تایضرعلاب  وأ  یـش ء  دوجو  سفن  نم  هعزتنم  ناک  نإ  تایتاذلاب - تامـسملا  هیلکلا  رومألا  نم  اهب  هقلعتملا  ماکحألا  نإف  هئاهب  و 

اهلعاج نع  اهرودـص  نیح  الإ  اهیلع  اهب  مکحلا  اهنع و ال  ماکحألا  کلت  عازتنا  نکمی  هنع ال  رخأتم  هب  قحـال  رمأ  نم  هعزتنم  تناـک 
صخشت نأ  همالک  نم  اضیأ  دیفتـسا  یلاعت و  هتایلجت  هتاروهظ و  بتارم  نم  اهتاوذ  بسحب  اهنأل  قلطملا  اهمویق  نع  اهناضیف  قحلا و 

.یناثلا ملعملا  هیلإ  بهذ  ام  قبط  اقباس  هانققح  امک  هینیعلا  اهتادوجوب  وه  امنإ  اهتیدوجومک  اهنیعت  ءایشألا و 

رخآلا یلإ  مکحلا  سکاعتم  ینیعلا  دوجولا  هتباثلا و  نیعلا  نم  الک  نأ  رخآ  عضوم  یف  هیف  لوقلا  طسب  همالک و  نم  اضیأ  مهفی  امم  و 
رارسألا نم  ریثک  هنم  دافتسی  رـس  اذه  اهتوعن و  ضعب  هیهاملاب و  فصتی  دوجولا  و  دوجولا - تافـص  ضعبب  فصتی  هیهاملا  نأ  ینعی 

هعقاولا رورشلا  ضعب  رودص  رس  ءالقعلا و  هریح  لحم  وه   (2) يذلا  (1) ردقلا رس  اهنم 

دنع اهیلع  رهظت  یتلا  اهلاوحأ  نم  اهیف  عبطنا  امم  لزألا  یف  نیع  لک  نم  یلاعت  هللا  هملع  ءام  وه  ردقلا  رس  ءافرعلا  تاحالطصا  یف  - 1
بلطلا نع  حارتسا  ردقلا  رس  یلع  علطا  نم  لیق  دق  ملعلا و  یف  اهتوبث  لاح  یف  هنیع  نم  هملع  امب  الإ  یـش ء  یلع  مکحی  الف  اهدوجو 

هر س  دیکأتلا ، نم  ریخ  سیسأتلا  رورشلا و  ضعب  رودص  رسل  ریاغم  هنأ  تفرع  اذه  تفرع  اذإ  بعتلا و  بصنلا و  و 
ِمْوَْقلا ال ِءالُؤِهل  امَف  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  ٌّلُک  ُْلق  لاق  َکِسْفَن و  ْنِمَف  ٍهَئِّیَـس  ْنِم  ََکباصَأ  ام  ِهَّللا َو  َنِمَف  ٍهَنَـسَح  ْنِم  ََکباصَأ  ام  هناحبـس  لاق  - 2

نمف هلوق  ِباتِْکلا  ُّمُأ  ُهَدـْنِع  ُِتْبُثی َو  ُءاشَی َو  ام  ُهَّللا  اوُحْمَی  هناحبـس  لاق  و  ُهَّللا * َءاشَی  ْنَأ  اَّلِإ  َنُؤاشَت  ام  لاـق  ًاثیِدَـح و  َنوُهَقْفَی  َنوُداـکَی 
هر ن  کنیع ، نم  يأ  کسفن 
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دوجولا ال ینعم  یه  ءایـشألا  نیب  طبرلا  ههج  نأ  همالک - دـئاوف  نم  ریخ و  هلک  دوجولا  نأ  عم  دوجولا  بتارم  ضعب  نع  ملاـعلا  اذـه 
یف اضیأ  نیئیشلا  نیب   (1) داحتالا ههج  نأ  امک  دوجولا  هقالعل  لب  امهتیهام  بسحب  اتـسیل  نیئیـش  لک  نیب  هیلولعملا  هیلعلاف و  هیهاملا 
مالک یف  هراشإلا  تعفر  کلذ  یلإ  دوجولا و  ماکحأ  هبلغ  نم  هدـحولا  ماکحأ  هبلغ  نإف  ریغ  امهیلإ ال  بوسنملا  دوجولا  یه  هقیقحلا 
مزاول نم  کلذ  دوجولا و  بجاولا  لوألا  أدـبملا  وه  دوجولا  رونب  مدـعلا  هملظ  قلاف  لاـق  ثیح  نیتذوعملا  هروسل  هریـسفت  یف  خیـشلا 
تحت ایفخم  راص  ام  الإ  الـصأ  رـش  هیف  سیل  هؤاضق و  وه  هنع  هرداصلا  تادوجوملا  لوأ  لوألا و  دـصقلاب  هتیوه  یف  هقلطملا  هتیریخ 

لج راونألا  رون  عوطـسب  لقعلا - دوجو  نع  ربع  هنإـف  یهتنا  هتیوه  نم  هأـشنملا  هیهاـمل  همزـاللا  هرودـکلا  وه  و  لوـألا - رونلا  عوطس 
تایهاملل همزاللا  تارودکلا  هلامک و  هدـجم و  سمـش  تاعوطـس  هلالج و  هلامج و  رون  تاعمل  هلزنمب  تانکمملا  دوجو  نإف  هرکذ 

نآرقلا یف  هنع  ربعملا  دوجولا  رونب  هغبـصنملا  تاذـلا  نع  مدـعلا  دوجولا و  هرورـض  بلـس  ناـکمإلا  ینعم  نإـف  اـهناکمإ  یلإ  هراـشإ 
نع هأشنملا  هیهامل  هلوق  یف  راشأ  بلـسلا و  نم  ملظأ  هملظ  نأ ال  یف  کش  ـال  ًهَْغبِـص و  ِهَّللا  َنِم  ُنَسْحَأ  ْنَم  ِهَّللا َو  َهَْغبِـص  دـیجملا ب 
لب هیلکلا  هیهاـم  ـال  هتیوه  سفن  وه  يذـلا  یـشلا ء  دوجو  وـه  اـمنإ  هعادـبإب  دوـجوملا  لوـألا و  إدـبملا  نع  رداـصلا  نأ  یلإ  هتیوـه 

هلمحی هب و  اهفـصی  مث  دوجولا  نم  لقعلا  اهعزتنی  لب  توبثلا  یف  اهل  لصأت  اهنم ال  أشنت  تادوجولا و  ءاحنأ  نم  عزتنی  امنإ  تاـیهاملا 
هقیقحت رم  امک  نهذلا  یف  اهنع  هرخأت  جراخلا و  یف  اهیلع  دوجولا  مدقتب  مکح  اذهل  اهیلع و 

هر س  اهیف ، لمحلا  فراعتی  مل  امم  اهوحن  ایواست و  وأ  اسناجت  وأ  الثامت  وأ  ناک  المح  داحتالا  ءاحنأ  عیمج  یف  - 1
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هیضاملا ثحابملا  نم  یمظعلا  هیاغلا  يوصقلا و  هیغبلا  وه  امع  فشکلا  یف  ( 26  ) لصف

هراشا

نیقرغتسملا هئایربک و  هظحالم  یف  نییمیهملا  کلس  یف  طارخنالا  هناحبـس و  هللا  هعاط  یلإ  یعاسلا  رظنلا و  مادقأب  کلاسلا  اهیأ  ملعا 
ام نوکی  نأب  اـضایف  هتقیقح  خنـس  هتاذ و  رهوج  بسحب  نوکی  اـم  هقیقحلاـب  یـشل ء  دـجوملا  نأ  اـمک  هنأ  هئاـهب  هتمظع و  راـحب  یف 

لعاف هنأب  یـشلا ء  کلذ  فصوی  رخآ  یـش ء  هنأ  ال  اتحب - العاف  نوکیف  اهتیلعاف  رهوجت  بسحب  ام  هنیعب  وه  اهتقیقح  رهوجت  بسحب 
نوکی یتح  ارثأ  تاذـلاب  وه  نوکی  ـالولعم  یمـسملا  ریغ  رخآ  یـش ء  ـال  اـضافم  ارثأ و  هتاذـب  نوکی  اـم  وه  هل  لولعملا   (1) کلذکف

امهدحأ الإ  تاذلاب  لولعملا  لیلحتلا  دـنع  نوکی  الف  رثأ  رخآلا  یـش ء و  امهدـحأ  هرابتعا  لقعلا و  لیلحت  بسحب  ول  نارمأ و  كانه 
دیرجت دـنع  کلذ  تاذـلاب و  هلعلاک  طیـسب  رمأ  تاذـلاب  لولعملاف  لسلـستلا  رودـلل و  اعفد  زوجتلا  نم  برـضب  الإ  یناـثلا  نود  طـقف 

لولعملا اندرج  هرثؤم و  هلع و  یه  امب  اهنوک  يأ  اهریثأت - اهتیلع و  یف  لخدی  ام ال  لک  نع  هلعلا  اندرج  اذإ  انإف  طقف  امهیلإ  تافتلالا 
ناک اذإف  هتقیقح  هتاذـب و  لولعم  لولعم  لک  اهتقیقح و  اهتاذـب و  هلع  هلع  لک  نأ  انل  رهظ  اهتیلولعم - ماوق  یف  لخدـی  ام ال  رئاـس  نع 

نأ لقعلل  نوکی  یتح  هایإ  هضیفملا  هلع  هقیقحل  هنیابم - هیوه  هتقیقحل  تسیل  لولعملاب  یمـسملا  اذـه  نأ  ققحتی  نیبتی و  اذـکه  اذـه 
اضافم رخآلا  اضیفم و  امهادحإ  لقعتلا  یف  ناتلقتـسم  ناتیوه  نوکیف  اهدجوم  هیوه  نع  رظنلا  عطق  عم  لولعملا  تاذ  هیوه  یلإ  ریـشی 

هنوکل الولعم  هنوک  ینعم  يوس  تاذ  لولعملل  نوکی  نأ  مزل  کلذک  ناک  ول  ذإ 

یـصاخلا دیحوتلا  نم  دوصقملا  سیل  نأ  نایبلا - اذـه  نم  ضرغلا  هئدـبم و  روهظ  وه  لب  هلایح  یلع  ائیـش  سیل  رثألا  نأ  مولعم  و  - 1
اهروهظ الاعفأ و  اتافـص و  اتاوذ و  دمـصلا  مویقلا  یلإ  هضحم  طباور  و  ینغلا - هللا  یلإ  هتحب  ءارقف  تادوجولا  نأ  الإ  موقلا  ناـسل  یف 

هر س  اهتاوذل ، هتاذب  هموقم  هتاذ  هتاذب و  اهتاوذب  تاموقتم  تادوجولا  نأ  رون و  لک  رون  ای  ءاعدلا  یف  امک  هروهظ  یف  وطنم 
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یف طباضلا  نم  هانلـصأ  ام  خـسفناف  هلعلا  یلإ  افاضم  الإ  لقعی  لولعم ال  وه  امب  لولعملا  اهیلإ و  هتفاضإ  هتلع و  لـقعت  ریغ  نم  ـالقعتم 
ریغ هل  ینعم  اقحال و ال  افاضم و  هنوک  يوس  رابتعالا  اذهب  هل  هقیقح  تاذلاب ال  لولعملا  نذإف  فلخ  اذـه  الولعم  هلع و  یـشلا ء  نوک 

أدـبم و الـصأ و  اـهنوک  اـمنإ  قـالطإلا  یلع  هضیفملا  هلعلا  نأ  اـمک  یناـعملا  هذـهل  هضورعم  نوکت  تاذ  نود  نم  اـعبات  ارثأ و  هنوک 
هقیقحلا هطیسب  تاذ  یلإ  تالولعملا  للعلا و  نم  تادوجولا  هلسلس  یهانت  تبث  اذإف  هتاذ  نیع  وه  اعوبتم  هب و  اقوحلم  هیلإ و  ادومـصم 

جراخ لحم  وأ  لاح  دئاز  رمأب  قلعت  نع  تاذلا  يرب ء  ءافخ  روصق و  ناکمإ و  ناصقن و  هرثک و  بوش  نع  امدـقتم  هیدوجولا  هیرونلا 
نیبت و رمألا  قلخلا و  ملاعل  أشنم  هدوجوب  ضرألا و  تاوامـسلل و  رونم  هتیوهب  عطاس و  هتقیقحب  و  ضایف - هتاذـب  هنأ  تبث  لـخاد و  وأ 

وه هتوعن و  هؤامـسأ و  هریغ و  تاذلا و  وه  هنوئـش و  یقابلا  هقیقحلا و  وه  ادراف  اخنـس  وأ  ادحاو  الـصأ  تادوجوملا  عیمجل  نأ  ققحت 
هبـسن نأ  تاراـبعلا  هذـه  نم  دـحأ  نمهوتی  ـال  هتاـیثیح و  هتاـهج و  هءارو  اـم  دوجوملا و  وه  هنوئـش و  هراوـطأ و  هاوـس  اـم  لـصألا و 

لاحلا و نیب  دوجولا  یف  هینینثالا  نایـضتقی  امم  هیلحملا  هیلاحلا و  نأ  تاهیه  لولحلا  هبـسن  نوکی  یلاعت  مویقلا  تاذ  یلإ  تاـنکمملا 
دحاولا دوجولل  یناث  نأ ال  رهظ  قیفوتلا  هیادهلا و  رونب  رونتملا  یناسنإلا  لقعلا  قفأ  نم  قیقحتلا  سمش  عولط  دنع  يأ  انهاه  لحملا و 
لکاـیه یف  ذـفانلا  هرون  عطـس  قـحلا و  صحـصح  نـآلا  ماـهوألا و  طـیلاغأ  تعفترا  هیمهوـلا و  هرـسکلا  تلحمـضا  قـحلا و  دـحألا 
دوجولا مسا  عقی  ام  لک  نأ  فشکنا  دـق  ذإ  نوفـصی  امم  لیولا  نییونثلل  قهاز و  وه  اذإف  هغمدـیف  لطابلا  یلع  هب  فذـقی  تاـنکمملا 

(1) هانعـضو امف  هتافـص  تاعمل  نم  هعمل  هتاذ و  توعن  نم  اتعن  مویقلا و  دحاولا  نوئـش  نم  انأش  الإ  سیلف  ءاحنألا  نم  وحنب  ول  هیلع و 
یف نأ  الوأ 

همایقلا یف  اهل  همادـعإ  اهایإ و  هراهظإ  عم  اهیف  هءافتخا  ءایـشألل  هداجیإ  ینهذـلا  دوجولا  ثحبم  نم  ابیرق  هلوق  نم  اذـه  برقأ  اـم  - 1
هیلزعلا و هنونیبلا  يءارتی  ناک  هنإ  لب  عضو  اـم  فـالخ  رهظ  هنأ  دارملا  سیل  اـهتانیعت و  هلازإـب  اـهایإ  هرهق  هتدـحوب و  هروهظ  يربکلا 

مل دـلی و  مل  یلاعت  هنإف  یلزتعملا  هلوقی  امک  الثم  دـیحوتلا  نؤشتلا ال  اهنأب  اهیف  فرـصت  نکل  و  هیلعلاب - مکحاف  کلذـک  رمـألا  سیل 
هر س  نأش ، یف  وه  موی  لک  لب  دلوی -
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اـیقیقح و ارمأ  اـمهنم  هلعلا  نوـک  یلإ  یناـفرعلا - كولـسلا  بسحب  رمـألا  رخآ  لآ  دـق  لـیلجلا  رظنلا  بسحب  ـالولعم  هـلع و  دوـجولا 
هنع نیابم  یش ء  لاصفنا  هیثیحب ال  هثیحت  روطب و  هروطت  یلإ  لولعملل  هریثأت  هلعلاب و  یمسملا  هیلع  تعجر  هتاهج و  نم  ههج  لولعملا 
نإ كاغتبم  نم  هحئار  دجت  کلعل  هلیصحت - یف  رمعلا  دقن  فرـصأ  ماهفألا و  لوقعلا و  یلوأ  مادقأ  هیف  تلز  يذلا  ماقملا  اذه  نقتأف 

.هلهأ کلذل و  اقحتسم  تنک 

: کف هدقع و 

فاضملا سنج  یف  هلخاد  بجاولا - هقیقح  نوکی  نأ  تررق  ام  یلع  مزلی  لوقی  نأ  لئاقل  و 

لولعم و هنأ  هتقیقح  تاذلاب  لولعملا  وه  ام  اذک  هلع و  اهنأ  اهتقیقح  تاذـلاب  هلعلا  وه  ام  نأ  تیعدا  کنأل  لولعم  لک  هقیقح  اذـک  و 
هلاحتـسال فاضملا  باب  نم  هیلعلا  هلعلا و  تاذ  نیع  هیلعلا  ناـک  اذإ  تاذـلاب و  ـالولعم  ـال  تاذـلاب و  هلع  اـمهنم  یـش ء  نکی  مل  ـالإ 

الإ موقتی  سنجلا ال  هیلاعلا و  سانجألا  نم  سنج  فاـضملا  نأ  یجیـس ء  هیلولعملا و  ینعأ  هفیاـضی - اـم  لـقعت  نع  هلقعت  كاـکفنا 
.هتلاحتسا ترهظ  دق  لصف و  سنج و  نم  ابکرم  دوجولا  بجاولا  نوکی  نأ   (1) مزلیف اعون  هلصحی  لصفب 

هنع کفلا  یف  لوقنف 

کلت تافیرعت  یف  تذـخأ  اذـهل  دوجولا و  یلع  هدـئاز  یه  یتلا  تایهاملا  ماسقأ  نم  یه  سانجألا  تاهمأ  نم  هریغ  فاـضملا و  نإ 
فاضملا هلوقم  سایقلا  اذه  یلع  اذک و  اهمکح  هیهام  فیکلا  هلوقم  اذـک و  اهمکح  هیهام  الثم  رهوجلا  هلوقم  نإ  لیق  نأب  سانجألا 

سیل یلاعت   (2) بجاولا فاـضملا و  باـب  نم  وه  رخآ  موهفم  روصت  عم  ـالإ  هروصت  نکمی  ـال  یلقع  موهفم  لـک  هلمجلاـب  هریغ و  و 
اموهفم

هب ام  هنإف  فاضملا  سنج  نیع  هنوک  موزلب  تررق  اذإ  امأ  فاضملا و  سنج  تحت  ـالخاد  بجاولا  نوکب  ههبـشلا  تررق  اذإ  اذـه  - 1
هوحن ال دوجولا و  هیهاملا و  نم  بیکرتلا  مزلی  معن  طیـسب  یلاعلا  سنجلا  نأل  بیکرتلا  ـالولعم ال  هنوک  مزلیف  هیلع  هب  اـم  هتاذ  توذـت 

هر س  لصفلا ، سنجلا و  نم 
وه بجاولا  نأ  يدـجی  فاضملا ال  نم  هلع  یه  امب  هلعلا  هتاذـل و  هلع  بجاولا  ناک  اذإ  هنأل  لاکـشإلا  دـکؤی  اذـه  لوقت  کـلعل  - 2
هلع اهنوک  نم  هفاضإ  اهنوک  مزل  نکل  هفاـضإ  تسیل  تناـک  نإ  دوجولا و  هقیقح  نإـف  هفاـضإ  تسیل  دوجولا  هقیقح  دوجولا و  هقیقح 
یفن هرـس  سدـق  هدوصقم  نأ  باوجلا  .ضقانت و  اذـه  ناـیعألا و  نیع  دوجولا و  هقیقح  هنوک  عم  هفاـضإ  یلاـعت  قحلا  نوکیف  اهتاذـب 

هیقیقح هقح  هیلع  یلاعت  هل  نإف  هفاضإ  تسیل  هتیلع  نإف  فاضملا  نم  سیل  نکل  هتاذـب  هلع  ناک  نإ  هنأب و  رمألا  لوأ  نم  افاضم  هنوک 
نم اتـسیل  امهاتلک  هصاخلا و  تادوجولا  یلإ  هبـسنلاب  طسبنملا  دوجولا  ماـقم  یف  هیلظ  هقح  هیلع  هل  و  طـسبنملا - دوجولا  یلإ  هبـسنلاب 

طـسبنملا دوجولا  هلأتملا  یقارـشإلا  یمـسی  امک  یلاعت  هنیع  تسیل  اهنأل  هفاضإ  اهنوکب  یلابن  هیناونعلا و ال  هیلعلا  موهفم  الإ  فاـضملا 
یشلا ینعی  نیئیشلا  نیب  اهعوقو  هیمستلا  هجو  هیقارشإلاب و  اهتعنی  نکل  هفاضإلاب و  ضرألا  تاوامسلا و  یف  هرون  هللا و  روهظ  وه  يذلا 

هر س  نیئیشلا ، نیب  هیلوقملا  هفاضإلا  نأ  امک  هیبارسلا  تایهاملا  هیئیشلا و  هقیقحب  ء 
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بسحب الإ  هتظحالم  لقعلل  نکمی  یجراخلا ال  لصحتلا  رونلا و  فرص  ینیعلا و  دوجولا  ضحم  وه  امنإ  نهذلا و  یف  هدوجو  نکمی 
اهتیببـس و  اهریثأت - نوکی  هیدحألا  تاذلا  نأ  هیناهربلا  تادهاجملا  بیقع  هشهدلا  نم  برـضب  مکحی  هضیف و  هعـشأ  نم  هیلع  عقی  ام 

بیکرتلا هیتاذلا و  هتدحو  یف  مالثنالا  مزلیف  هتاذ  رهوجت  ضحم  يوس  هیثیحب  یعوطـسلا ال  یمویقلا  اهدوجو  هسدـقملا و  هتاذ  سفنب 
هل هیهام  نأ ال  حضو  دـق  فیک و  هیهاملا  یف  هیواسم  هروص  هنهذ  یف  لصحی  نأ  لقعلل  عسی  نأ  ریغ  نم  هیبوجولا - هتقیقح  لصأ  یف 

(1) مکاحلاف ضرألا  تاوامسلا و  اهرون  یسرک  هعساولا  هینإلا  ریغ 

لب لقع  وه  امب  لقعلا  وه  مکاـحلا  سیل  نأ  دارملا  تلق  .لـقعلا  سیل  مکاـحلا  لاـق  فیکف  لـقعلا  مکح  اـضیأ  ناـهربلا  تلق  نإ  - 1
یلإ ناهربلا  كرطـضی  اذل  نایدـلا و  ناهربلا  هللا  رون  هنوکل  هطلـسلا  هبلغلا و  هل  ناهربلا  امنإ  و  یلاعت - هللا  رونب  لحتکم  وه  امب  لقعلا 
تنأ تنأ  تمد  ام  نکل  هقحلا و  هدـحولاب  دـحاو  یلاعت  هنأب  مکحت  کنأ  اـمک  کـماقم  اـهدافم  نکی  مل  نإ  هقح و  هجیتنب  ناـعذإلا 

یف هللااب و  هللا  اوفرعا  ثیدـحلا :  یفف  هتافـص - فرعی  هفرعی و  لقعلا  یلع  یلاعت  هللا  نم  دراو  رونبف  هقحلا  هدـحولاب  امکح  اذـه  سیل 
هایإ هدـیحوت  يراصنألا  خیـشلا  مـالک  نم  یجیـس ء  رـصبی و  یب  عمـسی و  یبف  یـسدقلا :  یف  هتاذـب و  هتاذ  یلع  لد  نم  اـی  ءاعدـلا : 

مل \z و  هرظن اهقشاع  مار  اذإ   s - \ لیق ام  معنف  هدـنع  نم  یبلق  یلع  درت  تادراوب  لاقف  کبر  تفرع  مب  فراع  نع  لئـس  هدـیحوت و 
هر س   ، z\ اهفرط اهب  ریصبلا  ناکف   z\ هب اهآر  افرط  هتراعإ   z\ اهفطل نمف  اهعطتسی 
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هدییأت و نم  لقعلا  یف  فذاقلا  رونلا  هدنع و  نم  دراولا  ناهربلا  نم  برـض  لب  لقعلا  وه  سیل  هتاذ  نیع  یه  یتلا  هتیمویق  هتدـحوب و 
.هتینادرف یلع  دهاشلا  هتینادحو و  یلع  ناهربلا  وه  لب  دایقنالا  ناقیإلا و  نامیإلا و  و  میلستلا - هعاطلا و  هل  لقعلا  امنإ 

یـش ء یلإ  هفاضإ  یجراخلا  اهدوجو  سفنب  اهمزلی  ثیحب  یجراخلا  هدوجو  بسحب  نوکی  امم  هیـصخش  هیوه  نوک  نأ  تملع  اذإ  و 
املاع و هتاذـب  يرابلا  نوکک  ماقملا  اذـه  رئاظن  یف  هدراولا  تالاکـشإلا   (1) تخـسفنا فاضملا  هیهام  تحت  هعقاو  اهنوک  بجوی  ـال 

نوک عوضوملاب و  اقلعتم  هتاذب  ضرع  لک  نوک  هیروصلا و  ءایـشألل  ادعتـسم  هتاذب  یلویهلا  نوک  اریـصب و  اعیمـس و  ادیرم و  ارداق و 
اهل ضرع  نإ  یقیقحلا و  فاـضملا  سنج  تحت  هعقاو  تسیل  اـهنم  ائیـش  نأ  عم  ندـبلا  یف  هفرـصتم  هربدـم  اهتاذـب  هیناوـیحلا  سفنلا 

دوجوملا امیـس  دوجوم  لکل  هضراع  هفاـضإلا  ذإ  هیف   (2) داسف امم ال  کلذ  يروهـشملا و  فاضملا  نم  تراـص  فاـضملا و  موهفم 
نأ یغبنی  نیفیاضتملا  نإ  ثیح  نامزلا  ءازجأ  نیب  رخأتلا  مدقتلا و  هفاضإ  یف  دراولا  لاکـشإلا  عفدـنا  اذـک  یـش ء و  لک  أدـبم  يذـلا 

ضعب یلع  اهـضعب  مدـقت  هینامزلا و  ءازجألا  رارقتـسا  مدـع  نأل  کلذ  هلباقی و  يذـلا  مدـقتلا  یفاـنت  هیعملا  دوجولا و  یف  اـعم  اـنوکی 
اهدوجو وحن  بسحب  نوکی  امنإ  تاذلاب 

اهـسفنک سکعنت  هیلکلا ال  هبجوملا  ذإ  هیلوقم  هفاضإ  هیقلعت  هقیقح  لک  هیقلعت ال  هقیقح  یلوقم  فاضم  لک  نأ  خاسفنالا  لصاح  - 1
یف هفاضإلا  تربتعا  ام  نیب  قرفی  نأ  دـب  ـالف  هیهاـملا  دوجولا و  نیب  قرفلا  مدـع  باـب  نم  وأ  ساـکعنالا  ماـهیإ  باـب  نم  هطلاـغملاف 

هیهام یف  لب  هفاـضإلا  هلوقم  يوس  اـهتیهام  یف  ـال  اـهدوجو  یف  هبـسنلا  تربتعا  ضارعـألا  یفف  هتیهاـم  یف  تربتعا  اـم  نیب  هدوجو و 
هر س  هبسن ، همسق و ال  یضتقت  هراق ال  هئیه  فیکلا  لاقی  امک  هبسنلا  بلس  ربتعا  فیکلا 

نع عازتنالا  ققحتلا و  زئاج  ریغ  هیهام  کلذ  عم  اهنأ  الإ  تالوقملا  فعـضأ  تناک  نإ  هفاـضإلا و  ذإ  کـلذ  نع  عنملا  وه  قحلا  و  - 2
قحلاف يدوجولا  مایقلا  لب  ضورعلا  وه  هفرط  یلإ  هبسنلاب  همکح  سیلف  طبارلا - دوجولا  ینعأ  هیدوجولا  هبـسنلا  امأ  دوجولا و  حیرص 

ذئنیح ضرعتف  هعم  اهذـخأ  نیفرطلا و  نم  لک  عم  اهرابتعا  مث  نیبستنملا  نیب  هبـسنلا  لقعلا  ذـخأب  هیلمعت - هیلعج  تاـفاضإلا  هذـه  نأ 
هدم ط  لفغت ، الف  هبسنلا  ررکتل  هفاضإلا -
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یلقعلا دوجولا  وحن  یف  نامزلا  لقعلا و  روصت  یف  اهدوجو  بسحب  ناـمزلا  نم  نیءزجلا   (1) هیهامل ضرعت  امنإ  هفاضإلا  یجراخلا و 
دنع اـمهیلع  مکح  و  ناـمزلا - ءازجأ  نم  رخأـتملا  مدـقتملا و  روـصتی  نأ  لـقعلل  ذإ  عاـمتجالا  رارقتـسالا و  نـع  یبأـی  ـال  هصوـصخب 
نإف لوصحلا  یف  ناعمتجم  هیملعلا  هأشنلا  یلقعلا و  مکحلا  فرظ  بسحب  امه  رخأـتلا و  مدـقتلاب و  یجراـخلا  اـمهلاح  یلإ  تاـفتلالا 
یف نامزلا  هکرحلاک و  هدحاو  هیهام  نوکی  نأ  یف  دعب  الف  هبیرغ  اراثآ  هبیجع و  اماکحأ  تادوجولا  ءاحنأ  لدبت  تآشنلا و  فالتخال 
یف لایخلا و  یف  امک  ءاقبلا  هیعفد  ثودحلا و  هیجیردت  رخآ  وحن  یف  جراخلاک و  ءاقب  اثودـح و  لوصحلا  هیجیردـت  دوجولا  نم  وحن 

رخآ  (3) کلسم  (2) انل لقعلا و  ملاع  یف  امک  اعیمج  ءاقبلا  ثودحلا و  هیعفد  رخآ  روط 

دوجولا یف  هعبتی  جراخلا و  یف  لوألا  لوقعملاب  دـحتی  يذـلا  وه  یناثلا  لوقعملا  هیناثلا و  تالوقعملا  نم  هفاضإلا  نأ  هیف  هجولا  و  - 1
ن تایهاملا ، ضراوع  نأش  وه  امک  یلقعلا  لیلحتلا  نم  برـض  یف  هل - اضراع  ریـصی  هنکل  دوجولا  یف  رخأتملا  ریغلا  مزاللاک  ینیعلا 

هر
هذـه یف  ءاقبلا  نأ  امک  وحنلا  اذـهب  هلایـسلا  هقیقحلا  یف  هیعملا  اهتیعم و  نیع  اهرخأت  اهمدـقت و  اـهلاصتال  ناـمزلا  ءازجأ  نأ  وه  و  - 2
اذـه اهذـخأ  هبوجأ  هثالث  اـنهاه  لـصحف  هرثکلا  نیع  مکلا  یف  هدـحولا  هوقلا و  نیع  یلویهلا  یف  هیلعفلا  ءاـقبلا و  مدـع  نیع  هقیقحلا 

هفاضإ قحلا  هیلع  نأ  امک  هیدوجو  هبـسن  نامزلا  یف  رخأتلا  مدـقتلا و  هبـسن  نأ  امهدـحأ  همالک  یف  ناـنثا  هاـنرکذ و  يذـلا  کلـسملا 
يدمرـسلا رخأتلاک  کلذک  رخأت  لک  یلاعت و ال  قحلل  يدمرـسلا  مدـقتلاک  هفاضإلا  هلوقم  نم  مدـقت  لک  سیل  هیلوقم و  هیقارـشإ ال 

ایرابتعا ال ارمأ  تناک  امل  هفاـضإلا  نأ  وه  رخآ و  عضوم  یف  هنع  هلقن  اـمک  خیـشلا  هرکذ  اـم  رخـألا  ءایـشألا و  یلع  طـسبنملا  دوجولل 
ام نیفاضم و  اسیل  جراخلا  یف  امه  امف  اعم  ناعمتجم  هیف  ناءزجلا  نهذلا و  یف  امه  امنإ  رخأتلا  مدقتلاف و  جراخلا  یف  یـش ء  اهیذاحی 

هر س  نهذلا ، یف  لب  جراخلا  یف  اسیل  نافاضم  امه 
ءزج لصفنی  هراق ال  ریغ  هیلاصتا  هیوه  نامزلا  نأ  هلـصحم  هفلخ  نم  هیدی و  نیب  نم  لطابلا  هیتأی  يذلا ال  صاخلا  کلـسملا  وه  و  - 3
نمف راق  ریغ  یلاصتا  ینادحو  دوجوب  هدوجوم  اهلک  نوکیف  الـصأ  يراقلا  ریغلا  یلاصتالا  دوجولا  یف  رخألا  ءازجألا  نع  لعفلاب  اهنم 

وه امنإ  هیعملا  رخأتملا و  رخأت  مدقتملا و  مدقت  عم  نامزلا  ءازجأ  نم  رخأتملا  مدـقتملا و  نیب  دوجولا  یف  داحتالا  هیعملا و  ققحتی  انه 
هر ن  مهفاف ، اهلاحل  هلباقملا  ءاقب  عم  تالباقتملا  نیب  عمجلا  نم  برض  وه  اذه  رخأتلا و  مدقتلا و  سفنب 
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میلعلا هللا  ءاش  نإ  هعضوم  یف  یجیس ء  نامزلا  ءازجأ  یف  لاکشإلا  اذه  عفد  یف 

: هیبنت

فاصتا مزلیف  اهتاذ  یف  هلقتـسم  ریغ  هیقلعت  اهلک  تانکمملا  تادوجو  تناک  اذإ  لوقت  ماقملا و  اذـه  یف  کلقع  مدـق  لزت  نأ  كاـیإ 
لبق نم  هانحول  ام  رکذت  تبثف و  تاثداحلا  لب  تانکمملل  الحم  هنوک  هلمجلاب  تاریغتلل و  هلوبق  ثودحلا و  هامـسب  هرکذ  لج  يرابلا 

طاـبترالا ههج  یلع  هسفن  یف  یـشلا ء  دوجو  ماـسقأ  نم  وه  داوملا  تاـعوضوملا و  یف  هلاـحلا  روصلا  و  ضارعـألا - دوجو  نأ  وه  و 
اهیف و یه  لحی  ام  دوجول  ریاغم  اهـسفنأ  یف  دوجو  هجولا - اذـه  یلع  تذـخأ  اذإ  اهل  نوکی  نأ  دـب  ـالف  فوصوملا  وه  يذـلا  هریغب 
و هراوطأـب - قحلا  تاروـطت  ـالإ  سیل   (1) اهتادوجو لـب  یقلعت  ـال  یلالقتـسا و  ـال  دوجو  قحلا  دـحاولا  يوس  اـمل  سیل  لوقن  اـنهاه 

.هیتاذلا هنوئشب  هتانؤشت 

امإ فوصوملا  لامک  یف  هیلخدـم  هل  نوکی  نأ  دـب  الف  هروصلا  وأ  ضرعلا  باب  نم  ناک  ءاوس  هفـصلا  مسا  هیلع  قلطی  ام  لک  اضیأ  و 
و هتیـصخش - لامک  هتاذ و  هلیـضف  بسحب  وأ  هل  هعونملا  هروصلا  یـشلل ء و  لوألا  لامکلا  وه  هتیعون و  ماـمت  هدوجو و  ماوق  بسحب 

هفـصب فصتی  ام  لکف  مامتلا  لوأ  موقتلا و  لصأ  هضیرف  یلع  لفنلا  هدایزلا و  لصحی  هب  يذـلا  قحاللا  ضرعلا  یناثلا و  لاـمکلا  یه 
بـسحب امإ  رهوجتلا و  هضیرف  لصأ  یلوألا و  هرطفلا  بسحب  امإ  هفـصلا  هذـه  لبق  روصق  للخ و  ناصقن و  قرطتل  اـهب  فصتی  اـمنإف 
بـسحب هنأل  صقنلا  بئاوش  عیمج  نع  نیروصقلا و  نیذـه  نع  سدـقم  همـسا  لج  قحلا  دوجوملا  هدوجو و  هلیـضف  هیناثلا و  هرطفلا 

قوف لامک  ضرف  نکمی  هدـشلا ال  هوقلا و  یهانتم  ریغ  هنأل  هلیـضفلا  قوف  و  لضاف - هیتاذـلا  هتافـص  بسحب  مامتلا و  قوف  مات و  هتاذ 
تاعمل هضیف و  تاحشر  هاوس  ام  و  یلوألا - هماوق  هبترم  یف  یه  یتلا  هتلیضف  ءارو  هلیضف  روصتی  هتاذ و ال  لصأ  بسحب  يذلا  هلامک 

هدجمملا هتاذ  یف  هلامک  همامت و  دعب  هلصاحلا  هرون 

هر س  قبس ، امک  یطبار  طبار ال  دوجو  اهل  يأ  - 1

دلجملا 2 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 433زکرم  ۀحفص 335 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j2/AKS BARNAMEH/#content_note_305_1
http://www.ghaemiyeh.com


306 ص :

هفـص و یهانتملا  ریغلا  هولع  هدـجم و  دـعب  هنع  حـشرتی  ام  هتاذـل و ال  هروص  همامت  دـعب  هنع  ثعبنی  ام  نوکی  الف  هسدـقملا  هتافـص  و 
یش هب  لمکی  امنإف  هروص  وأ  هیلح  لک  هریغب و  هتاذب ال  هتمظع  هولع و  نأ  تبثف  اریبک - اولع  کلذ  نع  یلاعت  هتافـص  هقیقحل  هلیـضف 

هل و ال لمکم  ذإ ال  تاذـلاب  بجاولا  یف  یناعملا  هذـه  لثم  روصتی  هتاذ و ال  ریغ  لمکم  نم  هل  دـب  لباق و ال  لـحم  هنم  لـعفنی  و  ء -
روصی لیمکتلا و  هضافإلاب و  هیلع  طلسی  يذلا  نم  متألا و  رهقلا  یمظعلا و  هنطلـسلا  هل  ءایـشألا و  عیمج  یلع  رهاقلا  وه  لب  هیلع  رهاق 

.لیدبتلا ریغتلل و  هلباق  هینالویه  هوق  اذ  ملاعلا  هلإ  نوکیف  لیطعتلا  هوقلا و  نع  هب  جرخی  امب  هتاذ 

لجأل امإ  یتاذـلا  هناـکمإ  عم  هنع  هیلخت  و  ضورفملا - لاـمکلا  کـلذ  نع  هتاذ  يرعتف  هب  قوحللا  نکمم  لاـمک  هل  ناـک  ول  اـضیأ  و 
دوجو امأ  هقح  یف  روصتی  امهنم ال  یـش ء  نیرمألا و  نیذه  دـحأل  وهف  نکمم  رمأل  تباث  مدـع  لک  ذإ  ضتقم  مدـعل  وأ  قئاع  دوجو 

امأ هل و  عوضوم  هل و ال  دـض  بجاولا ال  هعـضوم و  یف  ابقاعم  هل  اداـضم  نوکی  نأ  بجی  هلاـمک  نع  یـشلل ء  قئاـعلا  نـألف  قئاـعلا -
نکمم امإ  یناثلا  اـهبوجوب و  هبوجو  هتاذ و  ماودـب  هلاـمک  ماود  بجوی  لوـألاف  هریغ  اـمإ  هتاذ و  اـمإ  یـضتقملاف  هل  یـضتقملا  دوجو 

.لیحتسم لکلا  هعنتمم و  وأ  هبجاو  وأ  دوجولا 

يذلا لامکلا  ناک  ضورفملا  وه  امک  تاذلا  هبترم  یف  ناک  اذإ  ناصقنلا  بجاولا و  هبترم  دـعب  هتبترم  نکمم  لک  نألف   (1) لوألا امأ 
بجاولا هبترم  قوف  نکمملا  هبترم  نوکی  نأ  بجیف  هیلع  امدقتم  نوکی  نأ  بجی  هل  ببسلا  وه  ام  و  هبترملا - کلت  یف  هئازإب  روصتی 

.داسفلا نیب  وه  و 

.تاذلاب بجاولا  یف  ددعتلا  هلاحتسالف  یناثلا  امأ  و 

اـضیأ رادل و  سکعنا  ولف  اهوحن  هتردق و  هملع و  هتایح و  نم  یلاعت  بجاولا  لامک  یلإ  جاتحم  نکمملا  نأل  رودـلا  مزلی  اضیأ  و  - 1
یف مالکلاک  یـضتقملا  نکمملا  یف  مالکلاف  هل  اتافـص  اضارعأ و  تانکمملا  ضرف  ثیح  هیف  نحن  امیف  نکل  اماع  ناک  نإ  لیلدـلا و 

هر س  یضتقملا ، نکمملا 
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هنع رصقی  لامکلا ال  یطعم  نإف  دوجولا  بناج  رابتعاب  تاذلاب - نکمملا  هیلإ  دنتـسی  نأ  نکمی  تاذلاب ال  عنتمملا  نألف  ثلاثلا  امأ  و 
هنع ربخ  نأ ال  تملع  دق  هلامک و  نع  الضف  توبثلا  لصأ  نم  هل  ظح  عنتمملا ال  هریغ و  یف  هنم  لصحی  یتلا  ههجلا  یف  هیلع  دیزی  لب 

.ریغ ظفللا ال  موهفم  بسحب  الإ 

ناکمإ هدعاق  یلع  قارشإلا  همکح  بحاص  هماقأ  يذلا  ناهربلا  یلع  لکایهلل  هحرش  یف  ءالضفلا  هلجأ  ضعب  هدروأ  ام  عفدنی  اذهب  و 
(1) هانبم ذإ  هیلع - دروملا  داریإ  نهربملا و  مالک  یلإ  هعجارملاب  رهظی  امک  سیلاطاطسرأ  هفسالفلا  ملعم  نم  هلصأ  دافتسملا  فرشألا 

هیعادـبإلا تانکمملا  نم  فرـشألا  وه  ام  نوکی  نأ  مزلی  الف  ایتاذ - اعانتما  هتلع  عانتمال  دـجوی  مل  اـمبر  دوجولا  نکمملا  یـشلا ء  نأ 
هیلع وه  امم  فرـشأ  تاذلاب - بجاولا  یف  ههج  عانتمال  انکمم  هنوک  عم  عقی  مل  امبر  ذإ  جراخلا  یف  اعقاو  هدوجو  ناکمإ  زیوجت  یلع 
هیلإ ریطی  امع  مارملا  ولع  لاقملا و  قح  هب  حضوی  امع  لاجملا  قیـض  عم  لاحلا  نیبت  اذإف  اذـه  فرـشألا  نکمملا  کلذـل  اببـس  نوکی 

هبـسن تافوصوملل و ال  تافـصلا  هبـسن  تسیل  قحلا  دحاولا  یلإ  تانکمملا  هبـسن  نأ  تملع  ماهفألا  راکفألا و  هحنجأب  لوقعلا - رئاط 
نافرعلا و باحـصأ  تاـملک  نم  کعمـس   (2) عرق دوهـشلا و  قوذـلا و  باـبرأ  هنـسلأ  یف  درو  اـمف  تاـعوضوملل  ضارعـألا  لولح 

ملاعلا نأ  فشکلا 

لالدتـسالا ماقم  یف  ذإ  عفدلا  کلـسم  یف  نیبراقتم  ناماقملا  ناک  امل  تایهلإلا و  یف  یجیـس ء  ناهربلا  ریرقت  داریإلا و  ینبم  يأ  - 1
عقی تاذلاب ال  عنتمملا  نکل  تاذلاب  عنتمم  عوقو  یلع  افوقوم  هعوقو  نوکل  لامکلا  کلذ  مدـع  لاقی  قوحللا  نکمم  لامک  یفن  یلع 

فرشألا نکمملا  نإ  یناودلا  ققحملا  وه  دروملا و  لاق  فرشألا  ناکمإ  هدعاق  ناهرب  یلع  داریإلا  ماقم  یف  عقی و  لامکلا ال  کلذف 
نکمملا عقی  ملف  هعنتمم  اهنکل  تاذـلاب  بجاولا  هیلع  امم  فرـشأ  ههج  دوجو  وه  تاذـلاب و  عنتمم  یلع  افوقوم  هعوقو  نوکل  عقی  ـال 

فیک و تاذـلاب  عنتمملا  یلإ  دنتـسی  نأ  نکمی  تاذـلاب ال  نکمملا  نأ  نیماقملا  لک  یف  عفدـلا  هناکمإ و  یلع  قاـب  هنأ  عم  فرـشألا 
یـضم دـق  هتلع و  عانتما  لوألا و  لقعلا  مدـع  ناکمإب  یناودـلا  ققحملا  کسمت  نکل  لاحم و  هعوقو  ضرف  نم  مزلی  ـال  اـم  نکمملا 

هر س  یفوتسم ، هیف  مالکلا 
لوق اهنم  \z و  فلتخم تروص  ینعم و  کی  هلمج   z\ فصتم اما  تس  تاذ  کی  هلمج   s  \ يروباشینلا راطعلا  خیشلا  لوق  اهنمف  - 2

فاـصتالاک هجوب  فاـصتالا  اذـه  \z و  میدوجو تاکـشم  ياهکبـشم   z\ میدوـجو تاذ  ضراـع  وـت  نـم و   s - \ يرتسبشلا خیـشلا 
ینعمب یـضرعلاک  لـب  همیمـضلاب  لومحملا  ینعمب  یـضرعلاک  تسیلف  هیراـبتعالا - هیهاـملا  هیئیـش  وأ  هیفاـضإلا  هیبلـسلا و  تافـصلاب 

هر س  هیئیشلا ، ناکمإلاک و  لومحملا  جراخلا 
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ام موزل  ریغ  نم  مارملا  قح  ءادأ  نع  هرابعلا  روصق  هرئاظن - روطتلا و  ظفلب  هانرکذ  ام  دارملا  نوکی  هلالجل  توعن  وأ  هلامجل  فاـصوأ 
ضرعی تعن  وأ  هتاذ  یف  هلاح  هفـصب  فاصتالا  یف  صقنلا  ههج  موزلب  اونطفتی  نأ ال  نم  عفرأ  مهنأشف  الإ  لاـعفنالا و  ریغتلا و  بجوی 

یف سیل  نولوقی  دوجولا و  هقیقح  یف  هینینثالا  نونفی  مه  فیک و  هلـصأتملا  هتاذ  هیقیقح  یف  هیلع  وه  اـم  ریغ  لاـحب  هلعجی  هدوجول و 
یلإ سایقلاب  هیدحألا  تاذلل  یتلا  هبـسنلا  هذـه  بیرقت  یف  لیق  ام  لکف  هینینثالاب  يدانی  امم  لولحلا  راهقلا و  دـحاولا  الإ  دوجولا  راد 

بیرقتلا یف   (1) تالیثمتلا هبـشأ  ماهوألل و  هجو  نم  هدـعبملا  ماـهفألل  هجو  نم  هبرقملا  تـالیثمتلا  باـب  نم  وه  هیناـکمإلا  بتارملا 
دجوأ  (2) دحاولا نإف  هرثکلا  هدحولا و  لصف  یف  هب  راعشإلا  رم  امک  هرثکلا  بتارم  یلإ  هتبسن  دحاولاب و  لیثمتلا 

یلع قولخملا  مدآ  هقیقح  متألا و  هملکلا  مظعألا و  مسالا  هنإف  یمتخلا  لمکملا  لماکلا  ناسنإلا  وه  يذلا  یلعألا  لثملا  دعب  يأ  - 1
هیعطقلل و همسارلا  هیطسوتلا  هکرحلا  هرئادلل و  همسارلا  هلاوجلا  هلعـشلاک  ایلعلا  لاثمألا  هل  یلعألا  لثملا  دعبف  مرکألا  لجألا  هللا  هروص 

هرهظملا سمـشلا  و  باحـسلا - راخبلا و  بابحلا و  جوملل و  ریثملا  رحبلا  سوکعلل و  إشنملا  سکاـعلا  ناـمزلل و  مسارلا  لایـسلا  نـآلا 
لب اهریغ  اهردقب و  هیدوألا  یف  لئاسلا  ءاملا  هاکشملا و  یف  یتلا  هجاجزلا  یف  يذلا  حابـصملا  نم  هینآرقلا  هلثمألا  هلظألا و  هعـشألل و 

هر س  دحاو ، هنأ  یلع  لدت  هیآ  هل  یش ء  لک  یف  و 
ندـبلا و سفنلا و  نم  ناسنإلا  هروصلا و  یلویهلا و  نم  مسجلاک  نیتفلاختم  هقیقح  هقیقح و  نم  هبیکرت  بکرم  لک  نأل  کـلذ  و  - 2
رکسعلا و نیطلا و  ریرسلا و  تیبلاک و  هیرابتعالا  هیعانصلا و  تابکرملا  اذک  و  کلذ - ریغ  رـصبلا و  رونل  قرفملا  نوللا و  نم  ضایبلا 

ماقم موقت  یتلا  اهؤازجأ  راثآلا  ماکحألا و  هفلاختملا  تاـیهاملا  هنیاـبتملا  اـهقئاقحف  هیاـهنلا  ریغ  یلإ  هعبرـألا  هثـالثلا و  ناـنثالا و  اـمأ 
هفلاخم و ال يرخأ  هقیقح  هروهظ ال  الإ  سیل  یـشلا ء  رارکت  دـحاولا و  دـحاولا و  الإ  تسیل  يرخألا  دراوملا  یف  هیجراـخلا  ءازجـألا 

امأ اـهریغ و  یف  کـلذ  وحن  هیمـسجلا و  هروصلا  هیمـسجلا و  هروصلا  یلویهلا  یلوـیهلا و  مسجلا  سیلف  کلذـک  قئاـقحلا  نم  یش ء 
عم دـحاولا  الإ  تسیلف  یقاوبلا  یف  اذـکه  دـحاولا و  دـحاولا و  دـحاولا و  الإ  تسیل  هثـالثلا  و  دـحاولا - دـحاولا و  ـالإ  سیلف  ناـنثالا 
یف رظنن  نیذـللا  هثالثلا  نینثالا و  سفن  ثالثلا  ناـتنثلا و  تلق  .ثـالث  تادـحو  هثـالثلا  ناـتنثا و  ناتدـحو  ناـنثالا  تلق  نإ  اـهنیابت -

ریغلا دادعألا  دجوی  هرارکتب  هنأ  امک  مث  وه  اهنأ  هلزانم و  ددعلا  نم  عاونألا  عیمج  نأ  طرشب و  دحاولا ال  یف  انمالک  نأ  عم  امهتقیقح 
هر س  لکلل ، ینفملا  يدبملا  وهف  امهنم  دحاو  لک  ینفی  اهل  هتیداعب  کلذک  هیهانتملا 
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لوقأ تسل  یـش ء  طرـشب  ـال  دـحاولا  هقیقح  ـالإ  ددـعلا  یف  سیل  ددـعلا و  لوصح  نکمی  مل  دـحاولا  ررکتی  مل  ول  ذإ  ددـعلا  هررکتب 
ال هطاسبنا - هلومش و  رابتعاب  همومع  يذلا  دوجولا  هعیبط  يأ  طرشب  ذوخأملا ال  دوجولا  نیب  امک  قرفلا  نم  امهنیب  یش ء و  طرـشب ال 

مامت ءافرعلا و  دنع  هیدحألا  هبترملا  وه  یش ء و  طرشب ال  ذوخأملا  دوجولا  نیب  لبق و  نم  تملع  امک  ینهذلا  هدوجو  هتیلک و  رابتعاب 
تایهاملا نع  هیزنتلاـب  ول  دـییقتلا و  نع  يرعملا  هقـالطإل  ءاـفرعلا  دـنع   (1) قحلا هقیقح  وه  لوـألا  هفـسالفلا و  دـنع  بجاوـلا  هقیقح 

هیاهن و یلإ ال  کلذ  ریغ  هعبرألا و  هثالثلا و  نینثالا و  لثم  دحاولا - بتارم  ددـعلا  لصفی  مث   (3) مهفاف  (2) طرشلا نم  عونل  بجوملا 
موقتی و  اـهیلإ - هاـنعم  مسقنی  يذـلا  سنجلا  یلإ  ساـیقلاب  لوصفلا  یف  اـمک  ددـعلا  هقیقح  یلع  هدـئاز  اـفاصوأ  بتارملا  هذـه  تسیل 

هیعونلا یف  يرخألا  تفلاخ  نإ  ددعلا و  بتارم  نم  هبترم  لک  نإف  اهب  هدوجو 

هر ن  قحلا ، هقیقح  قحلا ال  لعف  هلومش  هطاسبنا و  ذإ  قالطإلا  هعم  ربتعی  یتلا ال  هعیبطلا  قلطملا و  سفن  يأ  - 1
وه امب  یشلا ء  بلس  هیناکمإلا ال  صئاقنلا  دودحلا و  بلس  يأ  بلسلا  بلس  دارملا  نأب  نیکلـسملا  نیب  عمجلا  ناکمإ  یلإ  هراشإ  - 2

هر س  مهفاف ، تادوجولا  نیابتب  لوقی  نم  هقیرط  یف  امک  هیدوجو  هقیقح 
تاـیثیحلا تاـهجلا و  عیمج  نع  رظنلا  عطق  عم  هتاذ  یلإ  رظنلاـب  ادوـجوم  یـشلا ء  نوـک  اـهنإف  هیلزـألا  هرورـضلا  رـس  یلإ  هراـشإ  - 3

رابتعا هیرابتعا و  وأ  تناک  هیقیقح  هیلیلعت و  وأ  تایثیحلا  کلت  تناک  هیدـییقت  هیرابتعا  وأ  هیجراخ  هریاـغم  هتاذـل  هریاـغملا  هجراـخلا 
هر ن  مهفاف ، هطساو  طرشلا  ذإ  هانرهظأ  امل  فانم  طرشب ال 
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یف زایتمالا  نیعتلا و  ذإ  هسنج  نیع  هلصف  هتدام و  نیع  هتروص  نإ  ددعلا  یف  لیق  اذهل  قیقحتلا و  وه  ام  یلع  طیسب  عون  اهنم  لک  نکل 
اهل یصخش  وأ  یفنص  یـضرع  وأ  یلـصف  ینعم  قوحل  ریغ  نم  دحاولا  هقیقحف  اهیف  قافتالا  كارتشالا و  هب  ام  هقیقح  فرـصب  هعاونأ 

اهعزتنی هیلقع  فاـصوأ  هیتاذ و  ناـعم  هیلاـمکلا  هبتارم  نم  هبترم  لـک  نم   (1) ثعبنی مث  هتواـفتم  راوطأ  هعونتم و  تانوئـش  اـهتاذ  یف 
تایهاملاب هامـسملا  یه  هیلقع  افاصوأ  هیتاذ و  یناعم  تاذلا  هتوافتملا  هیدوجولا  تایوهلا  بتارم  نم  هبترم  لک  نم  عزتنی  امک  لقعلا 

رابتعالا نم  عونب  الإ  تادوجولا  یلع  هدـئاز  عقاولا و ال  یف  تسیل  اهنأ  ارارم  رم  دـق  یتلا  یه  موق و  دـنع  هتباثلا  ناـیعألاب  موق و  دـنع 
دوجولا و بتارمل  لاثم  دحاولا  بتارم  و  نوکلا - تایآ  یف  هروهظب  قلخلا  قحلا  داجیإل  لاثم  ددعلا  هرارکتب  دحاولا  داجیإف  ینهذلا -
تایهاملاب و دوجولا  بتارم  ضعب  داـحتال  لاـثم  هیقطنملا  ممـصلا و  هیداـعلا و  هیدرفلا و  هیجوزلاـک و  مزاوللا  صاوخلاـب و  اـهفاصتا 

لیصفت عقاولا و  یف  هفصلا  فوصوملا و  نیب  ریاغتلل  هیعدتسملا  تافاصتالا  رئاسل  فلاخملا  فاصتالا  نم  هجولا  اذه  یلع  اهب  هفاصتا 
طابترالل لاثم  ددعلا  دحاولا و  نیب  طابترالاف  هینابرلا  تافـصلا  هیهلإلا و  ءامـسألا  ماکحأ  نایعألا  راهظإل  لاثم  دـحاولا  بتارم  ددـعلا 
تافصلا یه  یتلا  همزاللا  بسنلل  لاثم  کلذ  ریغ  هعبرألا و  عبر  هثالثلا و  ثلث  نینثالا و  فصن   (2) دحاولا نوک  قلخلا و  قحلا و  نیب 

ءالضفلا رثکأ  هنع  لفغ  يذلا  فیطللا  هجولا  اذه  یلع  ءافرعلا  ناسل  یف  فوصوملا  هفصلاب و  لوقلا  نأ  ضرغلا  قحلل و 

: هیلکلا بتارملا  یف  هللا  لهأ  تاحلطصم  ضعب  یلإ  هراشإ 

اهیف هکلهتسملا  هیدحألا  هبترملاب  هفئاطلا  هذه  دنع  هامسملا  یهف  یش ء  اهعم  نوکی  نأ ال  طرشب  تذخأ  ذإ  دوجولا  هقیقح 

وه امنإ  اهقح  یف  لصفلا  سنجلا و  نیب  قرفلا  ینعملا و  یف  اطیسب  يأ  ادرفم  اعون  اهنوکل  یلوألا  یلویهلا  لاح  وه  امنإ  اذه  ریظن  - 1
هر ن  مهفاف ، رابتعالا  نم  برض  لمعتلاب و 

یف تاررقتم  اهلاحم  یف  تاراق  انهاه  سیل  ذإ  فیکلا  هلوقم  نم  تسیل  هفاضإلا و  هلوقم  نم  هعـستلا  روسکلا  نأ  ملعت  اذـه  نم  و  - 2
هر س  اهتاعوضوم ،
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ذخؤی نأ   (2) امإف یش ء  طرـشب  تذخأ  اذإ  و  ءامعلا - (1) و  قئاقحلا هقیقح  عمجلا و  عمج  اضیأ  یمسی  تافصلا و  ءامـسألا و  عیمج 
و هیدحاولاب - مهدنع  هامـسملا  هیهلإلا  هبترملا  یهف  تافـصلا  ءامـسألاب و  هامـسملا  اهیئزج  اهیلک و  اهل  همزاللا  ءایـشألا  عیمج  طرـشب 

یف اهتادادعتـسال  هبـسانملا  اهتالامک  یلإ  قئاقحلا  نایعألا و  یه  یتلا  ءامـسألا  رهاظمل  لاصیإلا  راـبتعاب  هبترملا  هذـه  عمجلا و  ماـقم 
عیمج یف  هیراـسلا  هیوهلاـب  هامـسملا  یهف  یـش ء  ـال  طرـشب  ـال  یـش ء و  طرــشب  ـال  تذـخأ  اذإ  هیبوـبرلا و  هـبترم  یمــسی  جراـخلا 

.تادوجوملا

: ناکمإلا بوجولا و  لاح  یلإ  هراشإ 

نیب ریاغتلا  هیهاملا و  دوجولا و  نیب  زایتمالا  ثیح  نم  وه  امنإ  ماسقنالا  اذه  نأ   (3) ملعا

هنأل ال اندنع  هیدحألا  هرضحلا  ءامعلا  هرـس - سدق  یـشاک  قازرلا  دبع  خیـشلا  لماکلا  فراعلا  لاق  ءافرعلا  ضعب  هقیرط  یلع  اذه  - 1
قیقرلا میغلا  وه  ءامعلا  نأل  تافصلا  ءامسألا و  أشنم  یه  یتلا  هیدحاولا  هرضحلا  یه  لیق  لالجلا و  باجح  یف  وهف  هریغ  دحأ  اهفرعی 

هدـعاسی هیقلخلا و ال  هرثکلا  ضرأ  نیب  هیدـحألا و  ءامـس  نیب  هلئاحلا  یه  هرـضحلا  هذـه  ضرألا و  ءامـسلا و  نیب  لئاحلا  وه  میغلا  و 
لحم اهنأل  لوألا  نیعتلاب  نیعتی  هرـضحلا  هذه  ءامع و  یف  ناک  لاقف  قلخلا  قلخی  نأ  لبق  انبر  ناک  نیأ  لئـس ع  هنأل  يوبنلا : ثیدحلا 

وهف نیعت  لک  نأ  ملـسن  لوقأ ال  .هرـس  سدـق  همالک  یهتنا  قولخم  وهف  نیعت - ام  لک  هیئامـسألا و  بسنلا  قئاقحلا و  روهظ  هرثکلا و 
ملع روص  یملع و  روهظ  تافصلا  ءامسألل و  همزاللا  هتباثلا  نایعألا  روهظ  یلاعفألا و  یتافـصلا ال  نیعتلا  وه  نیعتلا  اذه  نإف  قولخم 

تاقیقحت یلع  امیـس  رمألا و ال  ملاع  یمـسی  امنإ  حالطـصا و  یف  قلخلا  ملاع  یمـسی  یعادـبإلا ال  یلاعفألا  نیعتلا  لـب  یلیـصفتلا  هللا 
یه هیبوبرلا  هبترم  برلا و  هنونیک  نع  لاؤسلا  اضیأ  هئاقبإب و  ـال  هللا  ءاـقبب  هیقاـب  هیبوبرلا  عقـص  نم  لوقعلا  نأ  هرـس  سدـق  فنـصملا 

هر س  هرس ، سدق  فنصملا  هب  حرصی  امک  هیدحاولا  هبترملا 
صاخ مسا  یهف  هدحاو  هفص  عم  ذخؤت  نأ  امإ  اهتیناث و  نأ  یسدح  لصألا و  هخسن  نم  تطقـس  اهلعل  اهل و  هیناث  انه ال  امإ  هملک  - 2

یناکمإ صاـخ  نیعت  عم  تذـخأ  اذإ  هللا و  ینعأ  هلـالجلا  مسا  تناـک  تافـصلا  عیمج  عم  تذـخأ  اذإ  اـهنأ  اـمک  ریدـقلا  میلعلاـک و 
س اریبک ، اناسنإ  تناک  تانیعتلا  عیمج  عم  تذـخأ  اذإ  هصاخ و  هیناکمإ  هقیقح  تناک  هیناسنإلا - وأ  هیکلفلا  وأ  هیـسفنلا  وأ  هیلقعلاـک 

هر
شقن ناشملع  حولب  ین   z\ نوصم ینیع  یملع و  زایتما  \z ز  نوچ دنچ و  یب  ناهج  نایعا  دوب   s  \ یماجلا فراعلا  لاق  ام  معن  و  - 3

z\ دومن دوخ  یب  دوخ  دوخ ز  رد  ار  هلمج   z\ دوج رحب  دمآ  شبنج  رد  ناهگان   z\ توق هدروخ  یتـسه  ناوخ  ضیف  ین ز   z\ توبث
هر س   ، z\ دش زاغآ  یئود  نیئآ  مسر   z\ دش زاتمم  مه  نکمم ز  بجاو و 
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هب فوصوملا  فصتی  یتـح  ریغلاـب  بوجو  ـالف  هیقیقحلا  هدـحولا  فرـصلا و  دوجولا  خنـس  ثیح  نم  اـمإ  هیدوبعلا و  هیبوـبر و  ههج 
تانیعت نم  نیعت  زایتما  نم  یـشانلا  ناکمإلا  هطاحأ  دـق  تاذـلاب و  نکمم  وهف  ریغلاب  بجاو  وه  ام  لـک  ذإ  تاذـلا  بسحب  ناـکمإلاب 

هظحـالملا هذـه  ههج  راـبتعاب  هیملعلا  هظحـالملا  ءاـحنأ  نم  وـحن  وـه  ناـکمإلا  ضورع  أـشنم  هلمجلاـب  هتقیقح و  سفن  نـع  دوـجولا 
.هنایب قبس  دق  امک  هیلیصفتلا 

: هقیرطلا هذه  یف  ضرعلا  رهوجلا و  لاح  یلإ  هراشإ 

رهاوجلا و یه  هعوبتملا  هعبات و  اهضعب  ضراوعلاب و  هفشکم  هعوبتم  اهضعب  تدجو  ءایـشألا - قئاقح  یف  رظنلا  تنعمأ  اذإ  کنأ  ملعا 
و هموهفم - رهوجلا و  نیع  یف  هدـحتم  اهلک  رهاوجلا  امهنم و  لک  هروصب  یلجتملا  وه  ذإ  دوجولا  اـمهعمجی  ضارعـألا و  یه  هعباـتلا 

رهظی امک  لقعلا  ملاـع  یف  هیرهوجلا  هیعونلا  روصلل  هلثمأ  یه  یتلا  تاـیلقعلل  أدـبم  وه  یلقع   (1) لاـثم یه  یتلا  هحور  هتقیقح و  یف 
ملاعلا اذه  نم  دعبأ  وه  املک  ررقت و  امک  ینالویهلا  ملاعلا  اذـه  یف  هنم  لظ  عقی  امنإ  لقع  لک  هیرونلا و  لثملا  یف  نوطالفأ  يأر  نم 

بر وه  يذلا  لقعلا  لظف  هریغ  نم  اتاذ  صقنأ  ارهوج و  یفخأ  ملاعلا - اذـه  یف  هنم  عقاولا  نوکی  قحلا  برق  بتارم  یلعأ  یف  هنوکل 
وه امب  يداملا  رهوجلا 

نإ لاـقی  اـم  وه و  وه  ملاـعلا  رهاوجف  هیـضرعلا - هیلوطلا و  نیتقبطلا  یف  یتلا  لوقعلا  لـک  یلع  لمتـشملا  یلکلا  لـقعلا  هب  دارملا  - 1
یش لک  روثد  عم  تباثلا  یقابلا  هللا  هجو  مهدنع  عوبتملا  ینعمب  ملاعلا  رهوج  لب  عوبتملا  ینعمب  رهوجلا  داری  نأ  نکمی  تباث  رهوجلا 

سفنلا ینامحرلا و  سفنلاب  مهدنع  یمسی  هیرهوجلا  هقیقحلا  هذه  نأب  حرـصیس  امک  طسبنملا  دوجولا  وه  قلخلا و  عئابط  نالیـس  ء و 
وه رـشارشب و  هل  الماح  ناک  امل  لوقعلا  لقع  وه  يذلا  رهوجلا  اذه  نأ  الإ  طسبنملا  قلطملا  دوجولا  ءامـسأ  نم  ناک  نإ  ینامحرلا و 

ینامحرلا و سفنلا  هیلع  قلطأ  هتدحو  ءامـس  یف  لزی  مل  دعب و  قرفتی  مل  تتـشتی و  مل  مالقألا و  مأ  يرقلا و  مأ  وه  يذلا  هلزانم  لوأ 
هر س  لقعلل ، هیهام  نأ ال  قیقحتلا  یلع  امیس  و ال  سفنلا - عطاقم  لوأ  یه  یتلا  هیرابتعالا  هیهامب  أبعی  مل 
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هذـه نم  هدـحاو  لک  رهاوجلا و  سنج  نهذـلا  یف  نوکی  يذـلا  یـسنجلا  ینعملا  اهنع  هذوخأملا  هداملا  سفن  وه  اـمنإ  يداـم  رهوج 
ضارعألا نأ  امک  اـهتیمویق   (1) ثیح نم  هیهلـإلا  تاذـلا  رهظم  یه  يداـملا  یلقعلا و  ینهذـلا و  يأ  هیرهوجلا  یف  ثـالثلا  بتارملا 

تاذـلاب هبجتحم  لازت  هیهلـإلا ال  تاذـلا  نأ  اـمک  يرت  ـال  هقیقحلا أ  کـلتل  هعباـتلا  تافـصلا  رهاـظم  یه  ملاوعلا  یف  اـهبتارم  بسحب 
نم مسا  اهتافـص  نم  هفـص  رابتعا  عم  تاذـلا  نأ  امک  اـهریغ و  لوصفلا و  نم  ضراوعلاـب  اـفنتکم  لازی  ـال  رهاوجلا  سنج  کلذـکف 
نم هیجراخلا  اهئدابم  نم  إدـبم  وأ  نهذـلا  یف  هیلکلا  یناعملا  نم  ینعم  مامـضنا  عم  رهوجلا  کلذـک  هیئزج  وأ  تناـک  هیلک  ءامـسألا 

مهدنع هجوب  هنیع  لب  هیلکلا  ءامسألا  نم  صاخ  مسال  ارهظم  مهیأر  یلع  نوکی  اصاخ  ارهوج  ریـصی  هیلإ  جراخلا  یف  هعونملا  روصلا 
نم هنأ   (2) امک صخشلاک و  ایئزج  ارهوج  ریصی  ام  ناکم  وأ  ام  نامز  بسحب  هیئزجلا  یناعملا  نم  ینعم  مامضناب  و 

هیهاملاب امئاق  سیل  یلاعت  وه  و  تاذلاب - مایقلا  بتارم  یصقأ  یف  یلاعت  نوکی  فیک ال  تاذلاب و  مئاقلا  هغلابم  هغیـص  مویقلا  نإف  - 1
یلوألا لمحلاب  رهوج  وه  يذـلا  رهوجلا  موهفم  یف  میهافملا  ملاع  یف  هتیمویق  روهظ  عوضوملا و  هداملاب و  فیک  قلعتملاـب و  فیکف 

هروص وه  لکلا و  لقع  یف  اذک  تادادعتسالا و  يوقلا و  عبنم  وه  يذلا  لباوقلا  لباق  داوملا و  هدام  یف  هدوجوملا  نایعألا  ملاع  یف  و 
یـش ء لکب  هللا  تایلعفلا و  عبنم  وه  يذـلا  هیلعفلا  هتیـشم  هیلعافلا و  هتردـق  سفن  وه  لعاف  لب  قحلا  هردـقب  لعاوفلا  لـعاف  روصلا و 

هر س  طیحم ،
طابترا و هیثیح  عومجملل  نإ  لیق  ثیح  هیظفللا  ءامـسألا  یف  اهوحن  میظعلا و  یلعلاک  مویقلا و  یحلاک  هبکرملا  ءامـسألا  نأ  ملعا  - 2

هیدحوتلا هیثیحلا  هینادحولا و  ههجلا  نم  دارملا  ام  تلق  نإ  .نیدرفنملا  نم  دحاو  لک  یلع  بترتی  ام ال  ریثأتلا  نم  هیلع  بترتی  دـحوت 
وأ اـنیوکت  نیمـسا  رهظم  دوجوملا  نوکی  نأ  دارملا  تلق  .رخـآلا  عم  مسا  يأ  یف  نکمت  هیعاـمتجالا  هدـحولا  هبکرملا و  ءامـسألا  یف 

فیلکتلا امأ  کلفلا و  یف  عفارلا  مئادـلاک  ناویحلا و  یف  ریـصبلا  عیمـسلاکف  نیوکتلا  اـمأ  اـمهب  ققحتی  قلختی و  قلعتی و  نأـب  اـفیلکت 
دبع هیلع  قـلطأ  همکح و  هل  نکی  مل  همارک و  هل  ناـک  اذإ  همارکلا و  همکحلا و  لـصحی  نأـب  اـمهب  قـقحتی  نمیف  میرکلا  میکحلاـکف 

مـسالا کلذ  دبع  یمـسی  ینـسحلا  ءامـسألا  نم  مسا  مکح  هیلع  بلغ  نم  اذل  هدحو و  ههج  نیمـسالل  نکی  مل  الثم  میکحلا  میرکلا 
اقباس انیب  دق  اذکه و  مهیلع و  دوجی  نم  داوجلا  دبع  قلخلا و  هیادهب  موقی  نم  يداهلا  دـبعف  هیرهاظ  هیمـست  هب  مسی  مل  نإ  مهدـنع و 
رهظم وه  رهظملا  نأل  هیلعفلا  ءامسألا  سفن  رخآ  کلاس  رظنب  رخآ و  ماقم  یف  ءامسألا و  رهاظم  کلاس  رظنب  و  ماقم - یف  ءایـشألا  نأ 

هر س  تافصلا ، یفن  صالخإلا  لامک  خمشأ  رظنب  ماقم و  یف  لب  هیف  رهاظلا  یف  كالهتسالا  رامغنالا و  هقح 
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نم کلذکف  هیعیبط  هدحو  طابترا و  هیثیح  عم  یناعملا  هبکرم  رخأ  ءامـسأ  دـلوتی  هینادـحو  ههج  هل  وحن  یلع  هیلکلا  ءامـسألا  عامتجا 
اهضعب ءامسألا  نأ  امک  هیعیبط و  هروص  هل  ایعیبط  ابیکرت  اهنم  هبکرم  رخأ  رهاوج  دلوتی  هینادحو - هئیه  یلع  هطیـسبلا  رهاوجلا  عامتجا 

رهاوجلا و سانجأ  کلذـک  هرـصحنم  ءامـسألا  نم  تاهمألا   (1) نأ امک  ضعبلاب و  طیحم  اهـضعب  رهاوجلا  کلذـک  ضعبلاب  طـیحم 
هذـه یمـسی  هیهانتم و  ریغ  اضیأ  هیداملا  صاخـشألا  کلذـک  هیهانتم  ریغ  هیفاضإلا  ءامـسألا  نم  عورفلا  نأ  امک  هرـصحنم و  اهعاونأ 

تادوجوملا نم  ادوجوم  راص  اهنم و  نیعت  ام  هیلکلا و  هداملا  ینامحرلا و  سفنلاب  هللا  لهأ  حالطصا  یف  هیناکمإلا  هیرهوجلا  هقیقحلا 
ضارعألا تراص  نأش  یف  وه  موی  لک  مکحب  هرثکتم  تافـصلل  هرهظملا  اهتانوئـش  هیهلإلا و  تایلجتلا  تناک  امل  هیهلإلا و  تاملکلاب 

یف اهتانیعت  اهتاموهفم و  ثیح  نم  تافـصلا  نأ  یلع  کهبنی  قیقحتلا  اذـه  هیهانتم و  اهنم  تاهمألا  تناـک  نإ  هیهاـنتم و  ریغ  هرثکتم 
هطیـسب تناک  نإ  ضعب و  نع  اهـضعب  هزیامتم  قئاقح  یلقعلا  لیلحتلا  هظحالم  ینهذـلا و  لیـصفتلا  هبترم  راـبتعاب  يأ  ءامـسألا  ملاـع 

قئاقح اهرهاظم  نأ  اـمک  موهفملا  بسحب  یمـسملا  ریغ  ءامـسأ  اـهنوک  قلطم  یف  كارتشا  اـضیأ  عیمجلل  دوجولا و  هینادـحو  تاذـلا 
هیضرعلا ینعم  یف  هکرتشم  رهوجلا و  دوجول  هعبات  هیدوجوملا  یف  اهنوک  عم  ضعب  نع  اهضعب  هزیامتم 

ریدقلا دیرملا  میلعلا  یحلا  نم  مالکلا - لهأ  بتک  ضعب  یف  لب  هفرعملا  لهأ  بتک  ضعب  یف  اهب  حرصم  یه  ام  ءامـسألا  تاهمأ  - 1
عورفلا رکذ و  امک  هیلکلا  ءامـسألا  ءامـسألا و  یف  همئألا  مامإ  هللا  وه  هلالجلا و  ظـفل  ءامـسألا و  همئأ  یه  ریـصبلا و  عیمـسلا  ملکتملا 

اهل عضو  ءاوس  تارودـقملا  ردـقب  ریدـقلا  نم  تاعرفتملا  تامولعملا و  بسحب  میلعلا  نم  تاعرفتملاک  هیهاـنتملا  ریغلا  هیئزجلا  اـهنم 
هضحملا هفاضإلا  نم  معأ  همالک  یف  هفاضإلاب  دارملا  مأ ال و  اهوحن  نوکملا و  یشنملا ء و  عرتخملا و  عدبملاک و  هدح - یلع  ظافلأ 

هر س  هفاضإلا ، تاوذ  نم  و 
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بیغلا یف  ام  یلع  هیآ  لیلد و  دوجولا  یف  ام  لک  نأل  رهوجلا  دوجو  یلع  اهتادوجو  هدئازلا 

: ماکحإ تیبثت و 

ناهربلا نع  هیلاخ  هزومرملا  مهتاملک  مهتاحالطـصا و  ءافرعلا و  رباکأ  نم  موقلا  ءالؤه  دصاقم  نأ  ءارتبلا  کتناطفب  نظت  نأ  كایإ و 
هیناهربلا و هحیحـصلا  نیناوقلا  یلع  مهمالک  قیبطت  مدـع  کلذ و  نع  مهاشاح  هیرعـشلا  تالیختلا  وأ  هینیمختلا  تافزاجملا  لیبق  نم 

مهتافشاکم هبترمف  الإ  نیناوقلا و  کلتب  مهتطاحإ  فعـض  اهب و  مهروعـش  هلق  نیرظانلا و  روصق  نع  شان  هیمکحلا  هقحلا  تامدقملا 
يذ یلع  ناهرب  ببـسلا  ذإ  ببـس  اهل  نوکی  یتلا  ءایـشألا  یف  هدـهاشملا  لیبس  وه  ناـهربلا  لـب  نیقیلا  هداـفإ  یف  نیهاربلا  هبترم  قوف 

غوسی فیکف  اذکه  اذه  ناک  اذإف  اهبابـسأب  ملعلا  ههج  نم  الإ  لصحی  بابـسألا ال  تاوذب  ینیقیلا  ملع  نأ  مهدنع  ررقت  دق  ببـسلا و 
هانعم هدهاشملاب  كوبذک  دقف  ناهربلاب  مهبذکت  نإ  مهنم  ضعب  مالک  یف  عقو  ام  هدهاشملا و  بجومل  افلاخم  ناهربلا  یضتقم  نوک 

فلاخی ام  اهیف  ناک  نإ  هقباسلا و  ثحابملا  هذهف  یفشکلا  دوهشلا  فلاخی  یقیقحلا ال  ناهربلاف  الإ  اناهرب و  تیمـس  امب  مهبذکت  نإ 
اـهمزاول و دوجولا و  بتارمب  هملاـعلا  هیـالولا  هاکـشم  هوبنلا و  راوـنأ  نم  هرهاـظلا  اـهحور  هقیقحلا  یف  اـهنکل  هیرظنلا  همکحلا  رهاـظ 
هانرکذ و ام  هقیقح  یلع  عالطالا  تدرأ  نإ  اهلاثمأ و  نع  نوبأی  مهودلقم  نوفـسلفتملا و  ناک  نإ  اهراهظإ و  نع  یـشاحتن  کلذل ال 

ناهربلا یـضتقم  فلاخی  اهنأ  مهوتی  امم  ذـبن  یف  قفاوتلا  نایبل  عمتـساف  نیهاربلا  یـضتقم  عم  مهیواعد  هقباطم  کـل  نیبی  نأ  تقوشت 
.قئاقحلا بابرأب  کنظ  یسی ء  هریغ و ال  هیلع  سیقتل 

ءامسأ هظوفلملا  ءامسألا  تایلجتلا و  نم  لجت  وأ  تافصلا  نم  هفـص  رابتعا  عم  هیهلإلا  تاذلا  نع  هرابع  مهدنع  مسالا   (1) نأ ملعا  و 
قیقحتلا دنع  ءافرعلا  دنع  هجوب  هتاذ  ریغ  اهنوک  یفانی  یلاعت ال  هتاذ  نیع  ءامکحلا  دنع  تافصلا  نوک  ءامسألا و 

نیع مسالا  نإ  عاونألا و  بابرأ  ءامـسألا  وأ  ءامـسألا - رهاظم  ملاعلا  نإ  مهلوق  برغتـست  الف  مسـالا  یف  مهحالطـصا  تملع  اذإـف  - 1
هر س  هجوب ، یمسملا  ریغ  هجوب و  یمسملا 
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وأ ینعم  مامـضنا  نع  رظنلا  رطق  عم  هتاذ  هبترم  یف  یلاعت  هدوجو  نوک  نع  هرابع  وه  ءامکحلا  یققحم  دنع  تافـصلا  هینیع  ینعم  نإف 
هئیه ضورع  یلإ  ارقتفم  اهنم  یشب ء  هفاصتا  یف  نوکی  نأب  تافـصلا ال  کلت  تاموهفم  لمحل  اقادصم - اهریغ  هلاح  وأ  هیفیک  رابتعا 
یلع هیقوفلا  لمحک  یبسن  ینعم  وأ  ناسنإلا  یلع  یمعألا  لمحک  یبلـس  ینعم  یلإ  مسجلا و ال  یلع  ضیبألا  لمح  یف  اـمک  هیدوجو 
لمح یف  اـمک  لـعاجلاب  قلعت  وأ  عوضوملا  یلع  تایتاذـلا  لـمح  یف  اـمک  لـعاجلا  نع  اهرودـصب  تاذـلا  ققحت  راـبتعا  وأ  ءامـسلا 

تاموهفم نأ  دـحأل  بیر  نکل ال  ینعملا  اذـهب  هتاذـل  هتافـص  هینیعب  نولئاق  اضیأ  ءافرعلا  ءـالؤه  تاـنکمملا و  تاـیهام  یلع  دوجولا 
و دوجولا - هیوهلا و  بسحب  لوقأ  ینعملا ال  موهفملا و  بسحب  هفلاختم  لـقعلا  یف  هدوجوملا  هیعازتنـالا - هیلکلا  اـهیناعم  تافـصلا و 

رابتعا يأ  نیرابتعالا  نیذـه  یلإ  عجری  هریغ  وأ  یمـسملا  نیع  مسالا  نوک  نأ  ملعی  انهاه  نم  هیف و  دـحأل  عازنلا  لـبقی  ـال  اـمم  اذـه 
هتاذ ریغ  ینعملا  بسحب  هیهلـإلا  ءامـسألا  نوک  نم  مزلی  ـال  هنأ  کـیلع  بهذـی  ـال  و  ینعملا - موهفملا و  راـبتعا  دوجولا و  هیوـهلا و 
هتاذ یلاعت  لعفلا  لوبقلا و  یتهج  نم  هتاذ  یف  بیکرتلا  وأ  هیف  هیناکمإلا  ههجلا  وأ  بجاولا  ددعت  وأ  ءامـسألا  کلت  ناکمإ  هسدقملا -
وحن یف  هلاصألا  تاذلاب و  نایرجی  امنإ  هضافإلا  لعجلا و  نأ  ارارم  تملع  امل  کلذ  اریبک و  اولع  ینعملا  هذـه  نم  یـش ء  قولع  نع 
هقیقح یف  ناققحتی  امنإ  هیـضافماللا - هیلوعجمـاللا و  اذـک  ناـیعألا و  ءامـسألاک و  هیلکلا  تاـموهفملا  یف  ـال  تادوجولا  ءاـحنأ  نم 

ریغ یلاعت  هللا  ءامـسأف  هیلوعجماللا  یف  اذـکف  ضرعلاب  يأ  دوجولل  هعبات  هیلوعجملا  یف  اهنأ  امک  یهف  هیلکلا  یناـعملا  یف  ـال  دوجولا 
بوجولا و ال یف  ـال  دوجولا و  یف  ددـعتلا  ـال  ناـکمإلا و  ـال  یلقعلا  وحنلا  اذـه  یلع  اهددـعت  نم  مزلی  ـالف  هلوعجمـال  ـال  هلوـعجم و 
ذإ لوقعلا  نم  تادوجوملا  هلـسلس  رودـص  وحن  یف  مهتدـعاق  لطبیل  ریثأتلا  تاهج  یف  هرثکلا  تاذـلا و ال  یف  لاعفنالا  بیکرتلا و ال 

یناعم تددعت  نإ  سیلف و  سیل  ذإ  ریغ و  دوجولا ال  تاهج  ددعت  وه  داجیإلا  ددعت  ببس 
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نیب هکرتشم  هیهلإلا  تاذلا  نأ  نایعلا  ناهربلا و  رونب  ققحت  دقف  رمألا  سفن  بسحب  هفرص  هطیسب  هیدحأ  تاذ  اهقادصم  یتلا  تافصلا 
یه بیغلا و  حـیتافم  یه  یتلا  هیبـیغلا   (1) هبتارم رابتعاب  رثکتلا  کلذ  تافـصلا و  رثکت  بسح  اهیف  رثکتلا  اـهلک و  ینـسحلا  ءامـسألا 

هیدحألا و تاذلا  نأل  هطاسبلا  هیاغ  طیـسب  وحن  یلع  اهیف  هجمدنم  هیلقعلا  اهترثک  عم  اهنأل  یلاعت  قحلا  دوجولا  بیغ  یف  هلوقعم  ناعم 
نیعتی هیبسنلا  هیلامکلا و  هرثکتملا  اهتافـصب  لقعلا  دـنع  فصتی  اهتطاسب  عم  هیدوجولا  تاـیوهلا  عیمج  یلع  هقباـسلا  هیدوجولا  هیوهلا 

هتباث یهف  الصأ  يدحألا  دوجولا  یف  لخدی  هینیع و ال  تادوجومب  تسیل  اهنأ  ارارم  رم  دق  و  هتایلجت - قحلا و  نوئـش  اهب   (2)[ ننفتی ]
نکل دوجولل  الإ  نوکی  هقیقحلا ال  یف  رثألا  نأ  انرکذ  دـق  اـنأل  یـضرع  هجوب  راـثآلا  ماـکحألا و  اـهل  نیعلا و  یف  همودـعم  لـقعلا  یف 

عجری هجوب  رثکتلا  لکلا و  یف  هیقیقح  هدحو  یلإ  عجرت  هرثک  جراخلا  یف  دوجولا  راثآ  هرثک  یلإ  يدؤت  هیلقعلا  اهترثک 

دنع يأ  ِْبیَْغلا  ُِحتافَم  ُهَْدنِع  یلاعت َو  هلوق  ینعم  اذهف  بویغلا  بیغ  یفخملا  زنکلا  وه  يذـلا  هتاذ  بویغلا و  یه  هیتاذـلا  هؤامـسأف  - 1
امنإ ءاهتنالا  ذإ  اهل  هیاهن  هرئادـلا ال  نأل  هدـحاو  هرئاد  مسری  دـقف  هیف  توافت  هنإف ال  اریمـض  امـسا ال  ءاهلا  نوکی  نأـب  هفرـصلا  هیوهلا 

یتفـص یلإ  هراشإلل  نیترئادب  مسری  دـق  ءاوسلا و  یلع  اهطیحم  فارطأ  عیمج  یلإ  هبـسن  اهزکرم  یـشلل ء و  عونلاب  فلاخملاب  نوکی 
هیقلح ءاهلا  هعسلا و  هطاحإلا و  هل  هیاغلا و  یف  دوجولا  هدش  هل  ءاهلاب  هنع  یکحملا  نأل  عابـشإلا  نم  دلوتی  واولا  و  لالجلا - لامجلا و 
بیغلا حتافمب  دارملا  نوکی  نأ  نکمی  رهاوظلا و  نطاوبلاب و  ینامحرلا  سفنلا  هطاحإ  یلإ  هراشإ  امهنم  بیکرتلا  یفف  هیوفـش  واولا  و 

وه الإ  اهملعی  امنإ ال  تادئاعلا و  هلسلس  یف  یتلا  تائدابلا و  هلـسلس  یف  یتلا  لوقعلا  نم  هیبوبرلا  عقـص  نم  یه  یتلا  هیلعفلا  هؤامـسأ 
دوجوم هعقص  نم  وه  ام  لک  هقعص و  نم  ام  الإ  هعقص  نم  ام  ملعی  الف  هربتعم  كردملا  كردملا و  نیب  هیخنسلا  نأل  نیریدقتلا  یلع 

هر س  وه ، الإ  اهتاذ  نطاب  اههنک و  ملعی  دارملا ال  وأ  هئاقبب  قاب  و  هدوجوب -
لک نأ  دارملا  اهمزاول و  یف  مالکلاب  ءامـسألا - یف  مالکلا  بقعف  هتباثلا  نایعألا  یه  نوئـشلا  ننفتلا و  نم  ءافلاب  وأ  نیعتلا  نیعلاب  - 2
نیع سودقلا و  حوبسلا  همـسا  مزال  کلملا  نیع  هللا و  وه  عماجلا و  مظعألا  مسالا  مزال  یناسنإلا  تباثلا  نیعلاف  تباث  نیع  همزلی  مسا 

دوجوب هدوجوم  هیملع  روص  لب  دوجولا  یف  هرخأتملا  ریغلا  مزاوللا  نم  مزاوللا  هذه  هیلع و  سق  ریصبلا و  عیمـسلا  همـسا  مزال  ناویحلا 
هر س  تاذلا ، دوجو  وه  تاموزلملا و 
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سدقألا  (1) هـضیف یهلإلا و  دوجلا  مث  هیدـحأ  هبترم  یف  هیتاذ  تـالامکب  ملعلا  بجوأ  هتاذـل  هملع  نـأل  یتاذـلا  ملعلا  یف  رثکتلا  یلإ 
رثکتلا هل  لصحف  ملاوعلا  نم  اـهتاقبط  یلع  هینیعلا  مث  هیملعلا   (3) هترضح یف  انیعتم   (2) اهدارفنا یلع  اهنم  لکل  تاذـلا  روهظ  تضتقا 

هجولا اذهب 

هیناکمإلا قئاقحلا  یف  رثکتلا  تابثإ  یف  ( 27  ) لصف

هراشا

یف مهمالک  نم  مزلی  هنأ  اونظ  مهمارم  هنکب  اوطیحی  مل  مهماقم و  یلإ  اولـصی  مل  ثیح  نییهلإلا  ءاـفرعلا  مـالک  یف  نیرظاـنلا  رثکأ  نإ 
تانکمملا  (4) تایوه نأ  هیصخش  هدحو  دوجوم  وه  امب  دوجوملا  دوجولا و  هقیقح  یف  یصاخلا  دیحوتلا  تابثإ 

یف وه  هیتفـصلا و  همحرلا  وـه  و  تاـتباثلا - ناـیعألا  نم  اـهمزاول  تافـصلا و  ءامـسألا و  هوـسکب  تاذـلا  روـهظ  سدـقألا  ضیفلا  - 1
هیلعفلا همحرلا  یمـسی  اذـهل  لعفلا و  ماقم  یف  هیناکمإلا  تاـیهاملا  یلاـجم  یف  هروهظ  هنـأل  سدـقملا  ضیفلا  ریغ  ءاـفرعلا  حالطـصا 

هر س  یلاعفألا ، یلجتلا  وه  اذه  یتافصلا و  یلجتلا  وه  کلذف 
نیرقم اوناـک  اذـهل  همـسا و  زع  یمـسملا  دوجو  وه  دـحاو  دوجوب  هدوجوم  اـهلک  اـهمزاول  ءامـسألا و  نـأل  ادوجو  ـال  هیهاـم  يأ  - 2
اودـجو ثیح  نایـسنلا  لـهجلا و  لـحم  یه  یتـلا  ایندـلا - یف  اـم  لـثم  دوـهعلا  اوـضقنی  مل  تارذـلا و  تازربـلا و  لـک  یف  دوبعملاـب 

هأشن هیملعلا  هرـضحلا  کلت  نألف  هیهام  دارفنالا  امأ  تافاضإلا و  طاقـسإ  دـیحوتلا  تایهاملا و  یلإ  اهوفاضأ  تاتـشتملا و  تادوجولا 
هر س  یشلا ء ، هیلع  وه  ام  رمألا و  سفن  هبترم  یلیصفتلا و  ملعلا 

یتساوخ  s  \ يورهلا ینیـسح  ریمألا  لوق  و  خلإ - نوچ  دنچ و  یب  ناهج  نایعا  دوب  یماجلا - نمحرلا  دـبع  لوق  رظان  اذـه  یلإ  و  - 3
هر س  مهتالاقم ، نم  کلذ  ریغ  یلإ   z\ دوهش بیغب و  يوش  ادیوه  ات   z\ ملع زا  نیعب  يروآ 

فیکف لصأ  مهدـنع  دوجولا  نأ  اوملعی  مل  هقیقحلاب و  یه  ثیح  نم  هیهاملا  هابتـشا  هیوهلاب و  هیهاملا  طلخ  نم  تأشن  هطلاـغملا  - 4
هتیشم هتردق و  هروهظ و  هللا و  هجو  یه  یتلا  یـش ء  لک  نم  هینارونلا  ههجلا  نوکی  فیک  مأ  ایرابتعا  مهدنع  هقیقحلا  هیوهلا و  نوکی 

نأ راصبألا  يدـیألا و  اولوأ  رایخألا  ءافرعلا  لاق  یتمف  رابتعالا  رابغ  قولع  نع  هلالج  لیذ  یلاعت  ایرابتعا  لوعفملل  ـال  لـعافلل  هنیبملا 
ناهربلا و لهأ  دـنع  هلـصأتملا  ریغلا  اهتایهام  تایئیـش  اودارأ  هیرابتعا  تاقولخملا  نم  اهریغ  ناویحلا و  ناسنإلا و  کلفلا و  کلملا و 

نع مهاشاح  اهتادوجو  یلإ  وأ  هدوجوم  یه  امب  هدوجوملا  اهتایهام  یلإ  مهماهوأ  بهذ  رابتعالا  لهأ  نادجولا و  قوذلا و  لهأ  دـنع 
ءاوسلا یلع  همدع  هدوجو و  الثم  ناسنإلا  لاق  اذإ  الـضاف  نأ  کلذ  ریظن  کلذ  نع  ءالـضفلا  زع  هحاس  هزنم  یماع  رظن  اذه  لب  کلذ 

ناـسنإلا دارأ  هنأ  لـهاجلا  یماـعلا  نظ  کلذـک و  اـهنأ  هوحن  ناـسنإلا و  هیهاـم  هیئیـشب  دارأ  مدـعلا  دوجولا و  یترورـض  بولـسم  وأ 
ناتبـسنلا تسیل  نیترورـضلاب و  فوفحم  هطرـشب  دوـجولا و  لاـح  یف  هنأ  ملعی  مل  دوـجولا و  طرـشب  وأ  دوـجولا  لاـح  یف  دوـجوملا 
هبـستنملا هیهاملاف  هیهاملا  هلاصأب  لیق  ول  لب  بجاو  هسفنل  یـشلا ء  توبث  لاحم  هسفن  نع  یـشلا ء  بلـس  ذإ  نیتزئاج  نیتیواستم و ال 

رومأ اهنیعت  يرتسبشلا  خیـشلا  لوق  عیمجلا و  دنع  هیرابتعا  اهنإف  یه  ثیح  نم  هیهاملا  لئاقلا ال  اذه  دنع  هلیـصأ  دوجولا  هرـضح  یلإ 
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هر س  هانرکذ ، امب  يدانی  هیرابتعا 
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ریغ نم  مهمالک  یف  نیرظانلا  ءالؤه  نأ  یتح  رابتعالا - بسحب  الإ  اهل  لصحت  تالایخ ال  ماهوأ و  اـهقئاقح  هضحم و  هیراـبتعا  رومأ 
نیبرقملا هکئالملا  رئاس  لوألا و  لقعلاک  هیتوکلملا  هفیرشلا  صاخشألا  هیسدقلا و  همیرکلا  تاوذلا  هیمدعب  اوحرص  مهمارم  لیـصحت 

اذـه یف  دـهاشملا  ماظنلا  هلمجلاب  هننفتملا و  اهراثآ  اردـق و  ههج و  هفلتخملا  هددـعتملا  همیظعلا  مارجألا  ءایلوألا و  ءاـیبنألا و  تاوذ  و 
نیب عقاولا  داضتلا  اددع و  هیوه و  اصخـشت و  اعون و  اهنم  لک  صاخـشأ  فلاخت  عم  ملاعلا  اذه  قوف  یتلا  ملاوعلا  سوسحملا و  ملاعلا 

یجراخ و ال رثأ  أدـبم  نوکی  ام  الإ  هقیقحلاب  ینعن  هصاخ و ال  اماکحأ  هصوصخم و  اراثآ  اهنم  لـکل  نإ  مث  اـضیأ  قئاـقحلا  نم  ریثک 
نم يءارتی  ام  هیف و  ادوجوم  جراخلا و ال  یف  ائیـش  ـال  نکمملا  نوکی  فیکف  راـثآلا  ماـکحألا و  ددـعت  بجوی  اـم  ـالإ  هرثکلاـب  ینعن 
یف خسار  مدـق  هل  سیل  نمم  روهمجلا  هنم  مهفی  ام  هانعم  سیل  هیلقع  هیعازتنا  وأ  هیرابتعا  رومأ  تانکمملا  نأ  هیفوصلا  تاملک  رهاوظ 
عبتت درجمب  ءارعـشلا  هلمج  نم  ریـصی  نأ  دارأ  نمک  مهبتک  هعلاطم  درجمب  مهدصاقم  مهـضارغأب و  نطفتی  نأ  دارأ  و  فراعملا - هقف 

.هیلادتعالا هدحولا  جهن  نع  اهلالتخا  وأ  نازوألا  هماقتساب  مکحت  هقیلس  ریغ  نم  ضورعلا  نیناوق 
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نأ نم  هانفلسأ  امم  هبنتت  نأ  کنکمی  يرطف  قاقحتسا  هیتاذ و  هبـسانم  لجأل  هینافرعلا  قئاقحلاب  نطفتلا  هیلهأ  هل  نمم  تنک  نإ  کنإف 
اذـهب وه  هریغل و  بجاو  دوجوم و  وه  ثیح  نم  هریغل  اـبجاو  ادوجوم  اـهب  نوکی  ههج  نیتـهج  اذ  نوـکی  تاـنکمملا  نم  نکمم  لـک 

هنوک رابتعا  وه  هیدوجولا و  اهتیوه  نیعتی  اهب  يرخأ  ههج  توافت و  ریغ  نم  قلطملا  دوجولا  یف  تادوجوملا  عیمج  كراشی  راـبتعالا 
لاـمکلا هبترم  نع  هلوزن  نم  ثعبنی  اـمنإ  نکمملا  هینکمم  نإـف  اـناصقن  ـالامک و  افعـض  هوـق و  دوـجولا  تاـجرد  نم  هـجرد  يأ  یف 

يذـلا قلطملا  دوجولا  نع  روصقلا  تاجرد  نم  هجرد  لک  رابتعاب  و  عفرألا - لالجلا  متألا و  رهقلا  هیهاـنتملا و  ریغلا  هوقلا  یبجاولا و 
تایهاملاب و تامـسملا  یه  هینهذ  تانیعت  هیلقع و  صئاصخ  دوجولل  لصحی  هیناکمإ  هیثیح  هیمدـع و ال  ههج  و ال  روصق - هبوشی  ـال 

نذإف روصقلا  نم  هنیعم  هبترم  یف  هنوک  ههج  نم  دوجولا و  قلطم  ههج  نم  لیلحتلا  دنع  یبیکرت  جوز  نکمم  لکف  هتباثلا  نایعألا 

.هفلتخم ماکحأ  اهل  هیلقع  تاظحالم  انهاه 

لمجملا هجولا  یلع  نکمملا  تاذ  هظحالم  لوألا 

.تادوجوملا دودح  نم  صاخ  دح  یف  عقاو  نکمم  دوجوم   (1) رابتعالا اذهب  وهف  نیتهجلا  کنیت  یلإ  لیلحت  ریغ  نم 

دودحلا نم  دح  بتارملا و  نم  هبترمب  صصخت  نیعت و  ریغ  نم  اقلطم  ادوجوم  اهنوک  هظحالم  یناثلا  و 

هیبجاولا هیوهلا  عم  دجوی  هیفوصلا  دنع  بجاولا   (2) هقیقح اذه  و 

هیهاملا دوجولا و  نیب  زایتمالا  ثیح  نم  وه  امنإ  ماسقنالا  اذه  نأ  نم  ناکمإلا  بوجولا و  لاح  یلإ  هراشإلا  یف  رم  ام  یفانی  اذـه  - 1
نکی مل  نإ  دوجولاب و  یلامجإ  ملع  هنأ  دوجولا و  هظحالم  یلإ  عجرت  اضیأ  هظحالملا  هذـه  نأ  ریغ و  ـال  نیتظحـالم  اـنه  نأ  قحلاـف 

انیع و تایثیحلا  عیمج  یلع  همدقم  دوجولا  هیثیح  نأ  الإ  هیناثلا  یف  امک  هدحولا  دوجولا و  هیثیحب  ایلیـصفت  املع  سیل  معن  ملعلاب  املع 
هر س  هقحاول ، نم  هءدابم  نأ  یهلإلا و  ملعلل  هتیعوضوم  نایب  یف  ملع  امک  املع 

یش ء طرشب  دوجولا  هقیقح  وه  مهدنع  بجاولا  نأ  یلع  لدی  قالطإلا  طرشب  دوجولا  قلطم  یف  هلوق  اذک  مالکلا و  اذه  تلق  نإ  - 2
هقیقحلا ال نیع  یش ء  طرشب  هقیقحلا  هذه  نأ  قیفوتلا  تلق  .قیفوتلا  فیکف  طرشب  دوجولا ال  هقیقح  هنأ  رهتـشا  قبـس و  امم  ملع  دق  و 

هثالثلا نیب  قیفوتلا  اقباس  انرشأ  امک  لب  میهافملا  یف  لمعتـسملا  وه  ام  هیدوجولا ال  هعـسلا  لاسرإلا و  قالطإلا  اذهب  دارملا  ذإ  طرـشب 
هب دیرأ  طرـشب  لیق ال  اذإف  هریغ  نع  هایإ  دراطلا  هتاذـب  مدـعلا  نع  یبآلا  طوسبملا  طیـسبلا  تحبلا  دوجولا  هقیقح  مهدارم  ذإ  لصاح 
نع هیاکح  هیقالطإلا  هیثیحلاک  طرـشلا  اذه  و  هقیقحلا - کلت  سفن  دیرأ  قالطإلا  طرـشب  لیق  اذإ  اذـک  قییـضتلا و  دـیدحتلا و  مدـع 

میهافملا و بلـس  يأ  بلـسلا  بلـس  هملک ال  اضیأ و  هقیقحلا  کلت  دـیرأ  طرـشب ال  لـیق  اذإ  دـییقتلا و  مدـعل  دـییقت  طرـشلا و  مدـع 
نأ یجیس ء  امک  طسبنملا  یلع  قلطی  دق  قلطملا  نأ  امإ  دحاو و  کنـسح  یتش و  انتارابع  کلذک  یه  ثیح  نم  مادعألا  تایهاملا و 

هر س  امهیلع ، كارتشالاب  قلطی  قلطملا  نأ  یجیسف ء  هلعف  قلطملا  هللا و  وه  قحلا  دوجولا 
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یف ددـجتلا  ریغتلا و  روصقلا و  لاوزلا و  قرطت  مدـعل  رابتعالا و  اذـهب  دوجوم  دوجوم و  نیب  زاـیتمالا  مدـعل  هیناـکمإلا  تاـیوهلا  عم  و 
ام هیدحألا و  هبترملا  نیع  هنوکل  قالطإاللا و  طرشب  قالطإلا و ال  طرـشب  ال  اقلطم - اهب  فصتا  نإ  قالطإلا و  طرـشب  دوجولا  قلطم 

هطاسبنا هلومش و  سیل  يذلا  یش ء - طرـشب  ذوخأملا ال  قلطملا  اذه  وه  تادوجوملا  عیمج  یف  هتیارـس  هطاسبنا و  عم  هتدحوب  مکح 
.هتوافتم بتارم  هل  ایقیقح  ایئزج  هنوکل  هیلکلا  ههج  یلع 

دوجولا هعیبط  نع  هکفنملا  اهنیعت  سفن  هظحالم  ثلاثلا  و 

هیلع رابغ  امم ال  وه  تانکمملا و  نم  هبترملا  هذـه  وه  هیمدـعلاب  ءافرعلا  هیلع  مکح  ام  ضحم و  يرابتعا  وه  يذـلا  اـهنیعت  ههج  وه  و 
هدوجوم قئاقحلاف  ینهذلا  عازتنالا  درجمب  الإ  عقاولا  یف  ققحتم  رمأ  نکمملا - نم  دوجولا  خنـس  زارفإ  دـعب  قبی  مل  لیلحتلا  دـنع  نأل 

إـشنم لعاج و  لعجب  هتاذ ال  سفنب  طسبنملا  دوجولا  هقیقح  وه  دحاو  رمأ  اهققحت  كالم  اهدوجو و  أشنم  نکل  جراخلا  یف  هددـعتم 
اهتیدوجومف اهددـعت  رابتعا  ریغ  اهتیدوجوم  رابتعا  نکل  هیقیقح  تادوجوم  اـهنأ  اـهیلع  قدـصی  ددـعتملاف  هیراـبتعا  تاـنیعت  اهددـعت 

ناهذألا یلع  هبتشی  هروغ  دعب  هکلـسم و  هقد  هضومغل و  دصقملا  اذه  ءادأ  نع  هرـصاق  هرابعلا  تناک  امل  يرابتعا و  اهددعت  هیقیقح و 
مالک یف  اونعط  اذل  لوقعلا و  دنع  طلتخی  و 
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هیف تبثی  يذلا  تاقرافملا  نف  اصوصخ  همکحلا و  ملع  هب  لطبی  حیحصلا و  ناهربلا  حیرـصلا و  لقعلا  مداصی  امم  اهنأب  رباکألا  ءالؤه 
نم رذتعا  نم  لوق  هفاخـسلا  یف   (1) دـشأ ام  تایهاملا و  هفلاختملا  اهتادوجو  ءاـحنأ  مارجـألا و  روصلا و  سوفنلا و  لوقعلا و  ددـعت 

ناهربلا یضتقم  نأ  اوملعی  مل  لقعلا و  روط  دنع  هلطاب  لقعلا  ماکحأ  نأ  امک  لقعلا  روط  ءارو  روط  دنع  هلطاب  لقعلا  ماکحأ  نأ  مهلبق 
رصقی امم  هیلامکلا  بتارملا  ضعب  نوکی  امبر  معن  هنطابلا  ماقسألا  ضارمألا و  نم  میلسلا  لقعلا  هلبج  یف  هراکنإ  سیل  امم  حیحـصلا 

رارسألا ال ملاع  یلإ  اهترجاهم  مدع  رادلا و  هذه  یف  اهناطیتسال  لوقعلا  كاردإ  نع  اهولع  اهفرش و  هیاغل  همیلـسلا  لوقعلا  اهروغ  نع 
مهنم نیققحملا  ضعب  حرص  دق  و  میقتـسملا - نهذلا  میلـسلا و  لقعلا  اهداسفب  مکحی  اهیف و  حدقی  امم  هقحلا  بلاطملا  نم  ائیـش  نأ 
نوکت یضرع ال  عنام  قئاع و  مدع  عم  یجراخ و  فرصت  لمعت و  ریغ  نم  هیعیبطلا  مزاوللا  هیلبجلا و  رومألا  فیک و  مکاح  لقعلا  نأب 

هلصاحلا تامیلعتلا  تایعانـصلا و  نود  قحلا - ضیف  ضحم  نم  هرداصلا  هیعیبطلا  تادوجوملا  یف  لطعم  لطاب و ال  ذإ ال  اعطق  هلطاب 
ددـعتب مکحی  امم  اهل  لیدـبت  ـال  یتلا  یلاـعت  هللا  تاـملک  نم  هملک  وه  يذـلا  لـقعلا  هلبج  همهاولا و  هنطیـش  هلیختملا و  فرـصت  نم 

معن هتلاحتـساب  لقعلا  یـضقی  ام  هیالولا  روط  یف  زوجی  هنأ ال  ملعا  یلازغلا  لضافلا  خیـشلا  لاق  هیلـصألا  اـهترطف  بسحب  تادوجوملا 
ام نیب  لقعلا و  هلیحی  ام  نیب  قرفی  مل  نم  لقعلا و  درجمب  كردـی  هنأ ال  ینعمب  هنع  لقعلا  رـصقی  ام  هیالولا  روط  یف  رهظی  نأ  زوجی 

سخأ وهف  لقعلا  هلانی  ال 

صئاقن نع  اـهزنم  امیدـق  اـعناص  ملاـعلا  نأـب  مکحلا  نإـف  ناـمیإلا  باـب  دـسنی  ناـمألا و  عفتری  جرملا و  جرهلا و  مزلی  ذـئنیح  ذإ  - 1
مکحلا و اذه  نالطب  زاج  لقعلا  روط  ءارو  روط  زاج  اذإف  لقعلل  وه  امنإ  ریصبلا  عیمـسلا  وه  یـش ء و  هلثمک  سیل  اهب  اطیحم  ناوکألا 

لماح وه  نکی  مل  اذإ  لقعلا و  وه  سحلا  لایخلا و  مهولا و  لقعلا و  نم  ناسنإلا  یف  كرادـملا  یلعأ  فیک و  یـصحی  امم ال  هلاثمأ 
هر س  هروط ، ءارو  هیرظنلا  بلاطملا  نم  ریثکف  بوشملا  یمهولا  لقعلا  دیرأ  نإ  لمحی و  يذلا  امف  فراعملا 
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هینیقی ال هقداص  هماکحأ  حیحـص و  نازیم  لقعلا  نأ  ملعا  هدـبزلا  یف  ینادـمهلا  هاـضقلا  نیع  لاـق  هلهج و  كرتیف و  بطاـخی  نأ  نم 
حیحـصلا لقعلا  هب  مکح  امع  لودـعلا  زوجی  هنأ ال  نیخیـشلا  نیذـه  مالک  نم  رهظ  دـقف  روج  هنم  روصتی  لداع ال  وه  اهیف و  بذـک 

لقعلا يأ  لداعلا  مکاحلا  یضقی  امب  مهتادهاجم  مهتاضایر و  دعب  هیرـشبلا  بابلج  نع  نیدرجملا  رباکألا  ءالؤه  لاثمأ  مکح  فیکف 
.اسأر  (1) تانکمملا دوجو  یفنی  ال  نافرعلا - فوصتلا و  یف  خسار  مدق  هل  نم  نأ  قحلاف  هتلاحتساب  حیحصلا 

بتارملا رکذ  دـعب  ءایحإلا  بحاص  مالک  هیقیقحلا  هدـحولل  هیفانملا  ریغلا  هیقیقحلا  هرثکلاب  تادوجوملا  فاصتا  یلع  صوصنلا  نم  و 
هیقـسی نیقیدـصلا و  هدـهاشم  وه  ادـحاو و  الإ  دوجولا  یف  يری  نأ ال  دـیحوتلا  یف  هعبارلا  هبترملا  لاـق و  ثیح  دـیحوتلا  یف  هثـالثلا 

.هسفن هیؤر  نع  ینف  هنأ  ینعمب  اضیأ  هسفن  يری  ادحاو ال  الإ  يری  ثیح ال  نم  هنأل  دیحوتلا  یف  ءانفلا  هیفوصلا 

.هریثک یه  هسوسحملا و  ماسجألا  رئاس  ضرألا و  ءامسلا و  دهاشی  وه  ادحاو و  الإ  دهاشی  نأ ال  روصتی  فیک  تلق  نإف 

قرفی دحوملا ال  هرظن و  قرفی  نم   (2) قح یف  هیف  هرثکلا  نأ  دحاو و  یقیقحلا  دوجوملا  نأ  تافـشاکملا و  مولع  هیاغ  اذه  نأ  ملعاف 
ضرألا ءامسلا و  هیؤر  هرظن 

اذه نإف  نکمملا  دوجو  دیرأ  نإ  یطبارلاک  تناک  نإ  هیسفن و  الب  اطبار  ادوجو  ول  وأ و  نکمملا  هیهام  دیرأ  ول  ضرعلاب  ول  يأ و  - 1
هقیقح یلإ  العف  هفـص و  اـتاذ و  رقفلا  ضحم  وه  طـبارلا  ققحتلا  و  اـضیأ - بلـسلا  هحـص  هل  یـضرعلا  ققحتلا  ذإ  دـیحوتلا  یفاـنی  ـال 

هر س  هللا ، وهف  مت  اذإ  رقفلا  قئاقحلا و 
یتلا روصلا  یلإ  رظنی  اهنیع و  لب  هدحولا  زکرم  وه  يذـلا  دوجولا  یلإ  هرثکلا ال  رابغ  راثم  یه  یتلا  تایهاملا  یلإ  رظنی  نم  وه  و  - 2

هفلتخملا سوکعلا  لصأ  وه  يذلا  سکاعلاک  اهظوفحم  لصأ  اهحور و  وه  يذلا  ینعملا  یلإ  كرادملا ال  رظنل  هتتشتم  هقرفتم و  یه 
هر س  اهتاوذب ، تاظوحلم  هظاحل ال  تالآ  هتاناونع و  هتاروهظ و  یه  امب  هظوفحملا  اردک - ءافص و  اربک و  ارغص و 
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هروس رسکی  ام  رکذ  معن  باتک  یف  رطسی  تافشاکملا ال  مولع  رارسأ  دحاولا و  یـشلا ء  مکح  یف  لکلا  يری  لب  تادوجوملا  رئاس  و 
امک ادحاو  رابتعالا  هدهاشملا و  نم  رخآ  عونب  نوکی  رابتعا و  هدهاشم و  عونب  اریثک  نوکی  دـق  یـشلا ء  نأ  وه  نکمم و  كداعبتـسا 

دحاو ناسنإ  هنإ  لوقن  ذإ  دـحاو  يرخأ  هدـهاشم  رخآ و  رابتعاب  وه  هئاضعأ و  رئاـس  هدـسج و  هحور و  یلإ  رظن  اذإ  ریثک  ناـسنإلا  نأ 
هدسج هحور و  لیصفت  و  هئاضعأ - هئازجأ و  هرثک  هلابب  رطخی  اناسنإ و ال  دهاشی  صخش  نم  مک  دحاو و  هیناسنإلا  یلإ  هفاضإلاب  وهف 
هرثکلا یلإ  تفتلملا  عمجلا و  نیع  یف  هنأک  قرفت و  هیف  سیل  دـحاو  قرغتـسم  راتهتـسالا  قارغتـسالا و  هلاح  یف  وه  امهنیب و  قرفلا  و 
رابتعاب دـحاو و  تارابتعالا  نم  دـحاو  رابتعاب  وه  هفلتخم و  هریثک  تادـهاشم  تارابتعا و  هل  دوجولا  یف  ام  لک  کلذـک  هقرفت و  یف 
فـشک یلع  هلمجلا  یف  هـبنی  نـکل  ضرغلا و   (1) قباـطی ـال  ناـک  نإ  ناـسنإلا و  لاـثم  ضعب و  نم  هرثک  دـشأ  هضعب  ریثک  هاوس  رخآ 

کنإ ثیح  نم  کل  نوکیف  قیدـصت  نامیإ  هب  نمؤت  هغلبت و  مل  ماـقمب  دوحجلا  راـکنإلا و  كرت  مـالکلا  اذـه  نم  دیفتـست  و  زنکلا -
نکت مل  نإ  هنم و  بیـصن  کل  ناک  هوبنلاب  تنمآ  اذإ  کنأ  امک  کتفـص  هب  تنمآ  ام  نکی  مل  نإ  هنم و  بیـصن  دیحوتلا  اذهب  نمؤم 
ردان ماودلا  رثکأ و  وه  فطاخلا و  قربلاک  أرطی  هرات  مودی و  هرات  هناحبـس  قحلا  دحاولا  الإ  اهیف  رهظی  یتلا ال  هدـهاشملا  هذـه  ایبن و 

.همالک یهتنا  ادج  زیزع 

هللا و ال الإ  يری  هرمأ ال  لادتعا   (2) لاح یف  هنإف  هتین  فعضی  مل  هتریصب و  تیوق  نم  امأ  ءایحإلا و  باتک  نم  رخآ  عضوم  یف  لاق  و 
سیل هنأ  ملعی  هریغ و  فرعی 

هینامـسجلا هتبنجب  هقلعتم  هیناحورلا  هتبنج  هیقیقحلا و  هقحلا  هدحولاب  دـحاو  عامتجالاب ال  دـحاو  هندـب  نأل  طاحم و  دودـحم  هنأل  - 1
هر س  تادعبملا ، نم  کلذ  ریغ  اهل و  هلع  تسیلف  ایلامکتسا  ایریبدت  اقلعت 

هذه دـنع  ریثی  هروصلا  ملاع  نإف  هطرفملا - هوهـشلا  وأ  طرفملا  فوخلا  وأ  طرفملا  بضغلا  لاحک  لادـتعالا  نع  هجورخ  لاح  ال  - 2
مسا رهظم  یلع  يدارملا  برضک   z\ دز هللا  رب  درک و  تروص  دصق   z\ دز هار  تروص  هک  ار  سک  اسب  يا   s  \ .هرثکلا رابغ  لاوحألا 

هعبرـألا طـالخألا  نم  هنجعملا  هحلطـصملا  هلادـعلا  لادـتعالاب  داری  نأ  نـکمی  و  هللا - ضغبأ  دـقف  مهـضغبأ  نـم  یلع ع  مظعـألا  هللا 
هر س  هروهشملا ،
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هب يذلا  قحلا  دحاولل  دوجولا  امنإ  هقیقحلاب و  اهل  دوجو  الف  هل  هعبات  یهف  هتردـق  راثآ  نم  رثأ   (1) هلاعفأ یلاعت و  هللا  الإ  دوجولا  یف 
ءامـس و هنإ  ثیح  نم  لعفلا  نع  لهذی  لعافلا و  هیف  يری  الإ و  لاعفألا  نم  یـش ء  یف  رظنی  الف  هلاح  اذـه  نم  اهلک و  لاعفألا  دوجو 
وأ هطخ  وأ  ناسنإ  رعـش  یف  رظن  نمک  هریغ  یلإ  هل  ازواجم  هرظن  نوکی  ـالف  عنـص  هنإ  ثیح  نم  هیف  رظنی  لـب  رجـش  ناویح و  ضرأ و 
الف ضایب - یلع  موقرم  جاز  صفع و  ربح و  هنإ  ثیح  نم  هراثآ ال  هنإ  ثیح  نم  هراثآ  يأر  و  فنصملا - رعاشلا و  هیف  يأرف  هفینصت 
هللا لعف  اهنإ  ثیح  نم  اهبحأ  هللا و  لعف  اهنإ  ثیح  نم  اهیلإ  رظن  نمف  هللا  فینـصت   (2) ملاعلا لک  فنـصملا و  ریغ  یلإ  رظن  دق  نوکی 

اذـهف هللا  دـبع  هنإ  ثیح  نم  لب  هسفن  ثیح  نم  هسفن  یلإ  رظنی  لب ال  هللا  الإ  ابحم  هللااب و ال  الإ  افراع  و ال  هللا - یف  ـالإ  ارظاـن  نکی  مل 
هیلإ هسفن و  نع  ینف  هنأ  دیحوتلا و  یف  ینف  هنإ  لاقی  يذلا 

یلع لعفلا  ذـخؤی  مل  هلعف  یف  لعافلا  ری  مل  ولف  هلایح  یلع  ائیـش  سیل  رثـألا  نأ  هرثؤم و  هفـص  هباـشی  رثـألا  نأ  تاـققحملا  نم  و  - 1
برقأل تازاجملا  برقأ  وه  يذلا  نایبلا  اذه  هنم و  یلاعت  هللا  انذاعأ  ءاطخ  رظن  اذه  ارثأ و  نکی  مل  اذه  دنع  القتسم و  ائیـش  لب  ههجو 
يوقلا اهتایخزرب و  اهتاقرافم و  اهتانراقم و  يدابملا  لکف  هتردـق  هرـشارشب  دوجولا  نأ  هلهأل  بذـعألا  خمـشألا  نایبلا  زاجملا و  لهأ 

ام َضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا َو  اَنْقَلَخ  ام  هدوجو  اهتیدوجوم  هب  ام  هیبارـس  تایهام  لاـعفألا  هیلعفلا و  هتردـق  تاـجرد  هیـضرعلا  یتح  هیلعفلا 
يردـصملا و یقیقحلا ال  هداجیإ  اهدوجو  مدـعلا  درط  هیثیح  يذـلا  طسبنملا  دوجولا  وه  هب  لوقی  يذـلا  عنـصلا  و  ِّقَْحلِاب * اَّلِإ  اـمُهَْنَیب 

هر س  هیقارشإلا ، هفاضإلا  داری  نأ  الإ  مهللا  یفاضإلا 
لقعلا هملکف  يرخأ  هملک  رخآ  یف  و  ُُهتایآ * ْتَلُِّصف  رخآ  عضوم  یف  ُُهتایآ و  ْتَمِکْحُأ  ٌباـتِک  ینیودـتلا  دـیجملا  هباـتک  یف  لاـق  - 2
هفورح یه  لـب  ملکلا  عماوج  تیتوأ  لاـق ص :  تاـعماجلا  تاـماتلا  هتاـملک  هئفاـکتملا  هیـضرعلا  هبترتـملا و  هیلوطلا  لوقعلا  لوـألا و 

نامزلاب هنرتقملا  ریغلا  ءامـسألا  یه  سوفنلا  رمحأ و  وأ  رـضخأ  وأ  رفـصأ  ضیبأ ال  قر  یلع  ربحلاـب  ـال  ربتلاـب  تارطتـسملا  تاـیلاعلا 
ءامـسألا و اذـه  اهبیراعأ و  ضارعألا  و  هیداملا - اهتاذ  راـبتعاب  ناـمزلاب  هنرتقملا  لاـعفألا  یه  هلایـسلا  عئاـبطلا  اـهتاذ و  نطاـب  راـبتعاب 
أقرا 326 أرقاف و  بئارغ  بئاجع و  تالصوملا  تاعطقملا و  فورحلا  تالولدم  اهتالولدم و  یف  ناتوافتم و  اهحول  اهدادم و  لاعفألا 

هر س  یلاعت ، هللا  فینصت  ملاعلا  لاق  ثیح  یلازغلا  مامإلا  مالک  ینبجعأ  دقل  تاسبقلا و  یف  دامادلا  ققحملا  دیسلا  لاق 
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اهکرد و نع  ماهفألا  فعضل  تلکشأ  رئاصبلا  يوذ  دنع  همولعم  رومأ   (1) هذهف نحن  الب  انیقبف  انع  انبغف  انب  انک  لاق  نم  لوقب  هراشإلا 
نایب نأ  مهداقتعا  مهـسفنأب و  مهلاغتـشاب  وأ  ماهفألا  یلإ  ضرغلل  هلـصوم  همهفم  هرابعب  اهنایب  اهحاضیإ و  نع  اهب  ءاـملعلا  ردـق  روصق 

.همالک یهتنا  مهینغی  امم ال  مهریغل  کلذ 

لهأ کلـسم  نیکلاسلا  بولقل  انییلت  نوکیل  مالـسإلا  هجح  مامإلاب و  ماـنألا  دـنع  موسوملا  ماـقمقلا  رحبلا  اذـه  مـالک  اـندروأ  اـمنإ  و 
تانکمملا و یف  هرثکلا  روهظلف  لقعلا  امأ  عرـشلا  لقعلل و  فلاخم  یـصاخلا  دیحوتلا  اذه  نأ  مهنم  ضعب  همهوتی  امل  اعفد  نامیإلا و 

ینعم دابعلل و  لاعفألا  تابثإ  تآشنلا و  فلاخت  تادوجوملا و  بتارم  ددعت  یلع  دیعولا  دـعولا و  فیلکتلا و  رادـم  نألف  عرـشلا  امأ 
اهیف جردنی  هدحو  هذـه  نأ  ریرحنلا  اذـه  مالک  نم  انلقن  ام  انم و  قبـس  امم  تملع  امل  کلذ  هناحبـس و  هللا  الإ  دوجوم  نأ ال  دـیحوتلا 

اذإ هیدـحاولا و  هبترم  هل  لاقی  يذـلا   (2) قلطم دوجوم  وه  اـمب  قلطملا  دوجوملا  هقیقح  یلإ  ترظن  اذإ  هیعمج  هدـحو  اـهنأ  تارثـکلا 
هتقیقح یف  هل  نیعت  هتاذ و ال  یف  رخآ  ینعم  هبوشی  يذلا ال  تحبلا  فرصلا  دوجوملا  یلإ  ترظن 

رک ناـهد  نا  مه ز   z\ شندینـش زا  قلخ  نتفگ و  مزجاع ز  نم   z\ رک مامت  ملاع  هدـید و  باوخ  کـنگ  نم   s - \ لیق اـم  معن  و  - 1
هر س  هایاطم ، الإ  هایاطع  لمحی  \Z ال  ینایب ار  رارسا  دمآ 

نم تئـش  مک  هرثـکلا  تءاـج  هیدـحاولا  هبترملا  یف  نإ  اولاـق  دـقف  دوجولا  هیدـحاو  یف  ناـک  نإ  هفلاـخملا  مهمهوت  نأ  هلـصاح  - 2
هیئرم و هیئار و  تناک  كانه  ناـیعألا  نإ  مهلوق  عمتـست  مل  لاکـشإ أ  یقبی  ـال  هرثکلا  عم  تاـتباثلا و  ناـیعألا  تافـصلا و  ءامـسألا و 

باوجلاف دوجولا  هقیقح  هیدـحأ  یف  مهمهوت  ناک  نإ  توبثلا و  وحنب  کلذ  لک  اهل  اـبطاخم  ناـک  یلاـعت  هللا  نأ  نک و  لوقل  هعماـس 
الف هرثکلا  قرطت  ذإ  کلذ و  دعب  تاحـشر  تافاضإ و  اهل  نکل  هریغ  فیلکت و ال  الف  مسر  مسا و ال  ال  هیدحألا - هبترملا  یف  نأ  هنع 

هر س  دوجوملا ، هقیقح  یلإ  ترظن  اذإ  هلوقل  ءازجلا  هلزنمب  هیعمج  هدحو  اهنإ  هلوق  نإ  مث  هریغ  فیلکتلا و  یف  لاکشإ 
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اهتیدوجوم و أشنم  نأ  الإ  عقاولل  هقباطملا  هتباثلا  ماکحألا  تایهاملا و  اهنع  ثعبنی  هتاذـب  تاحـشر  هسفنب و  تاضافإ  اـضیأ  هلف  الـصأ 
حیضوت هدایز  اذهل  عمستس  هاوس و  امع  ینغلا  ماتلا  هتاذب و  ققحتملا  دوجولا  کلذ  سفن  الإ  سیل  اهققحت 

هصاخلا قئاقحلا  هنیعتملا و  تادوجوملا  یف  دوجولا  هقیقح  نایرس  هیفیک  یف  ( 28  ) لصف

بتارم ثالث  هیدوجوملا  یف  ءایشألل  نأ  ملعا 

هریغب هدوجو  قلعتی  يذلا ال  فرصلا  دوجولا  اهیلوأ 

هل و ال مسا  يذلا ال  وه  هیدحألا و  تاذلا  قلطملا و  بیغلا  هیبیغلا و  هیوهلاب  ءافرعلا  دنع  یمسملا  وه  دیقب و  دیقتی  يذلا ال  دوجولا  و 
ام لک  مهولا و  وأ  لقعلا  یف  هدوجوملا  تاموهفملا  نم  اموهفم  ناک  مسر  مسا و  هل  ام  لک  ذإ  كاردإ  هفرعم و  هب  قلعتی  هل و ال  تعن 
وه ام  یلع  وه  و  ءایـشألا - عیمج  لبق  هنوکل  کلذـک  سیل  وه  هاوس و  امب  قلعت  هریغب و  طاـبترا  هل  نوکی  كاردإ - هفرعم و  هب  قلعتی 
هتاذ بسحب  وهف  هراـثآ  همزاول و  لـبق  نم  ـالإ  قلطملا  لوهجملا  ضحملا و  بیغلا  وـهف  لاـقتنا  ـال  ریغت و  ریغ  نم  هسفن  دـح  یف  هیلع 
امنإ تاصخـشملا و  لوصفلاک و  تاصـصخملا  دویقلا و  طرـشب  هدوجو  نوکی  یتح  اقلطم  نیعتب و ال  ادیقم  ادودحم  سیل  هسدـقملا 
عیمج بلس  مزلتسی  یبلـس  رمأ  قالطإلا  اذه  اریبک و  اولع  هنع  یلاعت  هتاذ  یف  صقنلا  مزلیل  هدوجو  للع  هروهظ ال  طئارـش  هتاذ  قحاول 

نع یتح  کلذ  ریغ  وأ  نیعت  وأ  مسا  وأ  فصو  یف  ددحتلا ]  ] ددـجتلا دـیقتلا و  مدـع  هتاذ و  هنک  نع  توعنلا  ماکحألا و  فاصوألا و 
.هیلقع هیرابتعا  رومأ  اهنأ  رابتعاب  تابولسلا  هذه 

هریغب قلعتملا  دوجوملا  هیناثلا  هبترملا 

ناسنإلا نم  تابکرملا  رصانعلا و  كالفألا و  سوفنلا و  لوقعلاک و  هدودحم  ماکحأب  توعنملا  و  دئاز - فصوب  دیقملا  دوجولا  وه  و 
.هصاخلا تادوجوملا  رئاس  دامجلا و  رجشلا و  باودلا و  و 
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قلطملا طسبنملا  دوجولا  وه  هثلاثلا  هبترملا 

قلطملا طسبنملا  دوجولا  وه  (1) هثلاثلا هبترملا 

ناک ءاوس  یلکلا  هیلعفلا و  لصحتلا و  ضحم  دوجولا  نإف  رخآ  وحن  یلع  لب  هیلکلا  لیبس  یلع  همومع  سیل  يذلا  لعفلا  لبق  هققحتم 
(2) يأ هیددع  هتدحو  تسیل  هدجوی و  هلصحی و  هیلإ  یـش ء  مامـضنا  یلإ  هدوجو  هلـصحت و  یف  جاتحی  امهبم  نوکی  ایلقع  وأ  ایعیبط 

نیعم دح  یف  رصحنی  صاخ و ال  فصو  یف  طبضنی  تایهاملا ال  حاولأ  تانکمملا و  لکایه  یلع  هطسبنم  هقیقح  هنإف  دادعألل  اءدبم 
لب مسجتلا  درجتلا و  هیـضرعلا و  هیرهوجلا و  هیلولعملا و  هیلعلا و  صقنلا و  لامکلا و  رخأتلا و  مدـقتلا و  ثودـحلا و  (3) و  مدقلا نم 

ثعبنت هیجراخلا  قئاقحلا  لب  هیجراخلا  تالصحتلا  هیدوجولا و  تانیعتلا  عیمجب  انیعتم  نوکی  رخآ  یش ء  مامضنا  الب  هتاذ  بسحب  وه 
هیفوصلا فرع  یف  هب  قولخملا  قحلا  نمحرلا و  شرع  هایحلا و  کلف  ملاعلا و  لصأ  وه  هتاروطت و  هتانیعت و  ءاـحنأ  هتاذ و  بتارم  نم 
ثداحلا عم  امیدـق و  میدـقلا  عم  نوکیف  تاـیهاملاب  هدـحتملا  تادوجوملا  ددـعتب  هتدـحو  نیع  یف  ددـعتی  وه  و  قئاـقحلا - هقیقح  و 
هطاسبنا نایب  نع  تارابعلا  کلذک و  سیل  یلک و  هنأ  مهوتی  رابتعالا  اذـهب  اسوسحم و  سوسحملا  عم  الوقعم و  لوقعملا  عم  اثداح و 

يذـلا ال دوجولا  نع  زاتمی  اذـهب  هیبشتلا و  لیثمتلا و  لیبس  یلع  الإ  تاراـشإلا  هرـصاق  تادوجوملا  یلع  هلامتـشا  و  تاـیهاملا - یلع 
همزاول هراثآ و  لبق  نم  الإ  هراشإلا  لیثمتلا و  تحت  لخدی 

ماعلا وه  یقارغتـسا و  امإ  یعیبطلا و  یلکلاک  یقطنم  امإ  ماعلا  ذإ  ایقطنم  اـماع  یمـسی  قلطملا  نأ  رذـعلا  نأ  ـالإ  هقـالطإ  سیل  يأ  - 1
رکذ اهلیذ و  لوط  رذـعلا  نکل  عبطلا  عم  عضولا  هفلاخم  هثلاث  هبترملا  هذـه  لعج  یف  لجرک و  یلدـب  اـمإ  مومعلا و  غیـصک  یلوصـألا 

هر س  فنصملا ، نیبیس  امک  یعازتنالا  ماعلا  دوجولاب  اهلاح  هابتشا 
صخـشلا هیددع و  هدحو  هیـصخشلا  هدحولا  نومـسی  مهنإف  هتبلا  هتدحو  یلع  قلطیف  ءامکحلل  هحلطـصملا  هیددعلا  هدحولا  امأ  و  - 2

یـصاخلا و دیحوتلا  هیآ  اهنأ  رم  دق  دادعألا و  یف  یتلا  طرـشب  هدحولا ال  اهب  داری  هیددعلا و  هدحولا  لاقی  دق  اضیأ  ددـعلاب و  ادـحاو 
هر س  ددعلا ، هینادحو  کل  یهلإ  ای  لاق ع :

نمحرلا و شرع  وه  دوجولا  اذه  نأل  یتاذلا - ینامزلا ال  مدقلا  امیدق  میدقلا  عم  نوکیف  هرـس  سدق  هلوق  یف  انه و  مدقلاب  دارملا  - 3
هر س  دودمملا ، لظلا  قولخملا و  قحلا 
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یعیبطلا یلکلا  هبسن  هجو و  نم  هیصخشلا  ماسجألا  یلإ  یلوألا  یلویهلا  هبسن  هیملاعلا  تادوجوملا  یلإ  دوجولا  اذه  هبـسن  لیق  اذهل  و 
اذه نأ   (2) ملعا هوجو و  نم  هدعبم   (1) هجو نم  هبرقم  تالیثمتلا  هذه  هتحت و  هجردنملا  عاونألا  صاخشألا و  یلإ  سانجألا  سنجک 

هیناثلا و تالوقعملا  نم  هنأ  تملع  يذـلا  ینهذـلا  روصتملا  یهیدـبلا و  ماعلا  یتابثإلا  یعازتنالا  دوجولا  ریغ  ارارم  رهظ  اـمک  دوجولا 
تاحیرـصت مهمالک  یفف  ءافرعلا  اـمأ  (3) و  نیرخأتملا امیـس  ثوحبلا  باحـصأ  رثکأ  یلع  یفخ  امم  اذـه  هیراـبتعالا و  تاـموهفملا 

هدام  (4) دوجولا هلوقب  هداـملاب  هلثم  ثلاـثلا و  ینعملاـب  دوجولا  روصت  نأ  دـعب  يونوقلا  نیدـلا  ردـص  قـقحملا  خیـشلا  لاـق  کلذـب 
فعضلا وه  ماعلا  ضرعلا  هرابعلا و  هذهب  هأیهم  هملع  یف  ناک  ام  قفو  یلع  میکحلا  میلعلا  دجوملا  همکحب  هل  هأیهتملا  هئیه  نکمملا و 

ینادمـصلا فراعلا  خیـشلا  هامـس  دق  هرثکلا و  يدیأ  یف  هرـسأ  دوجولا و  هرـضح  نع  هدعب  و  ناکمإلا - دـیقب  هدـیقت  دـنع  هب  قحاللا 
(5) نمحرلا سفن  هبتک  نم  عضاوم  یف  یمتاحلا  یبارعألا  نیدلا  یحم  ینابرلا 

اهلک و تعـسو  اهل  هتیعماج  تادوجولل و  هنادجو  هتطاسب و  وأ  هتیلعف  هدش  نم  دوجولا  اذـه  نأ  وهف  نیتبـسنلا  هدـعابم  هجو  امأ  و  - 1
ناعمتجی عاونألا و  روصلا و  یف  ناینفی  مادعألا  نادـقفلا و  هرثک  لصحتلا و  هلق  ماهبإلا و  هوقلا و  طرف  نم  سانجألا  سنج  یلویهلا و 

درجتلا نیأ  ینغلا و  طرف  نم  یـش ء  لک  نم  یتاذـلا  درجتلا  نیأف  طرـش  فلأ  عم  عمتجت  طرـشب  هیهاـملاف ال  اذـل  اـهعم و  نادـحتی  و 
هر س  نادقفلا ، رقفلا و  طرف  نم  یش ء - لک  نم  یتاذلا 

ماعلا و دوجولا و  مهقالطإ  نم  یموهفملا  قلطملا  یهیدبلا و  ماعلا  یلإ  عمج  ماهوأ  بهذ  هنأ  دیکأتلا  نییبتلا و  اذـه  یلع  یعادـلا  - 2
وه یلاعت  بجاولا  نإ  ءامکحلا  لوق  نم  همهو  بهذ  نم  معن  امهیلک  هیفورعملا  روهظلا و  ماـقم  دوجولا و  هقیقح  یلع  هیلع و  قلطملا 

عیمجلا قئاقح  یلع  دـئاز  هنأ  عم  یهیدـبلا  ماعلا  موهفملا  اودارأ  مهنأ  یلإ  قلطملا  دوجولا  وه  بجاولا  نإ  ءاـفرعلا  لوق  نم  دوجولا و 
هر س  اریبک ، اولع  هتاذ  عقص  نم  ام  هتاذ و  کلذ  نع  یلاعت  هیلإ  هلعف  یلع  مهقالطإ  نم  بهذی  فیک ال  عیمجلا - دنع 

هر س  دوجولا ، هیرابتعا  هیهاملا و  هلاصأب  نیلئاقلا  - 3
نم عفرألا  طسبنملا  دوجولا  یلع  هیجراخلا - تاـبکرملا  یف  یلباـقلا  ءزجلا  مسا  ءاـمکحلا  حالطـصا  یف  یه  یتلا  هداـملا  قـالطإ  - 4
دق هیام و  هبرعم  هداملا  نأ  رابتعاب  هروکذـملا و  ههباشملا  رابتعاب  ءاـفرعلاب  صاـخ  حالطـصا  ـالباق  نوکی  نأ  نع  الـضف  ـالوبقم  هنوک 

هر س  ملاعلا ، لصأ  دوجولا  اذه  نأ  تملع 
هر س  دوجولا ، اذه  یلع  تقلطأ  هداملا  ءابهلاب و  هداملا  نع  اوربع  ثیح  نیموصعملا ع  انتمئأ  نع  روثأملل  قفاوم  اذه  - 5

دلجملا 2 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 433زکرم  ۀحفص 360 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j2/AKS BARNAMEH/#content_note_329_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j2/AKS BARNAMEH/#content_note_329_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j2/AKS BARNAMEH/#content_note_329_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j2/AKS BARNAMEH/#content_note_329_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j2/AKS BARNAMEH/#content_note_329_5
http://www.ghaemiyeh.com


330 ص :

.ءاقنعلا ءابهلا و  و 

: هابتشا عفر 

هقیقحلا يأ  لوألا  ینعملاب  دوجولا  مهدارم  نوکی  بجاولا  قحلا  یلع  قلطملا - دوجولا  مهفرع  یف  قلطأ  اذإ  هنأ  هانرکذ  امم  تبث  دـق 
نیذه نیب  هابتـشالا  لجأل  أشنی  ام  رثکأ  ام  یفخی و  امک ال  هعینـشلا  دسافملا  مهیلع  مزلی  الإ  ریخألا و  ینعملا  اذه  یـش ء ال  طرـشب ال 

هتروریـص و  تانکمملا - تافـصب  لوألا  قحلا  فاصتا  لولحلا و  هحابإلا و  داحلإلا و  نم  هدسافلا  دئاقعلا  تالالـضلا و  نم  نیینعملا 
باـبرأ روهمج  ءاـمکحلا و  نم  نوـققحملا  هآر  اـمک  ضحملا - سیدـقتلا  فرـصلا و  هیزنتلا  نأ  ملعف  تاـثداحلا  صئاـقنلا و  لـحم 

- لیق امک  هانیب  ام  یلع  دوجولا  بتارم  نیب  قرفلا  دعب  بیر  الب  ررقملا  هجولا  یلع  قاب  نییمالسإلا - نع  ءالضفلا  عئارشلا و 

رصبلا هل  نم  الإ  هیردی  سیل  هتریصب و  لذخی  مل  تلق  ام  ردی  نم 

یلع هیـشاوح  یف  هلودلا  ءالع  لاق  یلقعلا  ماعلا  دوجولا  اهـسفنب  اهنم  لک  نم  عزتنی  امم  اهنوک  ثالثلا و  بتارملا  هذه  یلإ  هراشإلل  و 
ماعلا قلطملا  دوجولا  نم  دارملا  سیل  هرثأ و  دـیقملا  دوجولا  هلعف و  قلطملا  دوجولا  یلاـعت و  هللا  وه  قحلا  دوجولا  هیکملا  تاـحوتفلا 

.یطاسبنالا لب  یعازتنالا 

رهاـظلا دوجولا  نإ  ثیح  نم  لیـصفتلا و  عمجلا و  بیغ  حاـتفمب  یمـسملا  هباـتک  یف  يونوقلا  نیدـلا  ردـص  فراـعلا  خیـشلا  رکذ  و 
اذه تانکمملا و  هقیقح  یف  يراسلا  یلجتلا  ماعلا و  دوجولا  یمسی  قئاقحلا  کلت  هیعمج  يوس  سیل  تانکمملا  نایعأ  یلع  طسبنملا 

هسفن و یف  رمألل  قباطم  مسا  کلذ  نأ  امیهفت ال  ابیرقت و  كرادـملل  اروهظ  اـمکح و  اـهلوأ  هفاـصوأ و   (1) معأب یشلا ء  هیمـست  نم 
هریسفت یف  اضیأ  رکذ 

لئاوألا لوأ  یمـسی  دق  كرادملل  اروهظ  امکح و  اهلوأ  هنوکل  لسرملا و  زاجملا  تاقالع  دحأ  هنأ  هیئزجلا  مولعلا  یف  ملعی  دـق  و  - 1
یف رهاوظلا  رهظأ  بتارملا و  عیمج  یف  لئاوألا  لوأ  قحلا  نأ  امک  تایهیدـبلا - هدـبأ  وه  ناهذألا و  هحاـس  یف  یطختی  اـم  لوأ  وه  و 

هر س  تاصنملا ، لک 
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هنع هللا  یضر  انخیش  هیلع  هبن  امک  هنیع  دهشی  هرثأ و ال  يری  لوقعم  رمأ  وهف  هلوقب  هیبجاولا  یلوألا  هبترملا  یلإ  هراشإ  باتکلا  هحتافل 
- هل تیب  یف 

هنیعل دوجو  لاح ال   (1) عمجلا و 

داحآلل سیل  مکحتلا  هل  و 

قحلا دوجولا  نم  أشنی  ام  لوأ  یف  ( 29  ) لصف

هراشا

تعن هل و ال  فصو  يذلا ال  یبجاولا  دوجولا  نم  أشن  ام  لوأ  نأ  تملع  ثالثلا  بتارملا  کل  رـسیت  امبـسح  تروصت  تققحت و  امل 
هل لاقی  يذلا  طسبنملا  دوجوملا  وه  هتینادرف  هتیدـحأب و  هیلالجلا  هیلامجلا و  توعنلا  تالاحلا و  عیمج  هیف  جـمدنملا  هتاذ  حیرـص  الإ 

رابتعاب قحلا  دوجولا  یمسی  دق  امک  هیدحاولا  هرـضحب  یمـسی  دق  عمجلا و  هیدحأ  هرـضح  قئاقحلا و  هقیقح  عمجلا و  هبترم  ءامعلا و 
نأل هیلعلا  تسیل   (2) هیئـشنملا هذه  هیهلإلا و  هرـضح  هیدحاولا و  هبترم  جراخلا  یف  تانکمملا  یلإ  لقعلا و  یف  ءامـسألا  یلإ  هتفاضإ 
نم هنیعتملا  هصاـخلا  تادوجولا  یلإ  ساـیقلاب  ققحتی  اـمنإ  یهف  لولعملا - هلعلا و  نیب  هنیاـبملا  یـضتقت  هیلع  اـهنوک  ثیح  نم  هیلعلا 

رئاسل فلاخم  وحنب  هدـحو - هل  قلطملا  دوجولا  اذـه  قلطملا و  دوجولا  یف  انمالک  تباثلا و  اهنیعب  اهنم  لـک  فاـصتا  اـهنیعت و  ثیح 
هللا مسا  ثیح  نم  یبجاولا و  قحلا  دوجولاـف  تاـنیعتلا  تادـحولا و  عیمج  هححـصم  اـهنأل  هیـسنجلا  هیعونلا و  هیددـعلا و  تادـحولا 

هئامسأ تایصوصخ  رابتعاب  هیعمجلا و  هتاذ  رابتعاب  قلطملا  لماشلا  دوجولا  اذهل  أشنم  ءامسألا - رئاسل  نمضتملا 

باب نم  اذـه  عمجلا و  عمج  هدوجوب  تسأت  راثآلا  ماکحألا و  اهل  نکل  دوجولا و  هحئار  تمـش  اـم  ثیح  هتباـثلا  ناـیعألا  ناـک  و  - 1
دوجولاب دارملا  دوجو  خیـشلا ال  لوق  انفلا و  رقفلا و  هیاهن  یف  اهنأ  ینغلا و  هیاغ  یف  هنأ  کلذ  لیبق  هانرکذ  اـمک  دـضلاب  دـضلا  هفرعم 

یلاجملا و نع  درجملا  دوجولا  هیدحألا و  هبترملا  یف  مالکلا  یتأیس  هریغل و  هنیعل  یطبار  دوجو  ینعملا ال  وأ  نادجولا  فداری  ام  انه 
هر س  رظتناف ، هفوصتملا  نم  هلهجلا  ضعب  عدر  و  رهاظملا -

ناک يذـلا  قلطملا  دوجولا  لاح  نوکت  فیکف  قیقحتلا  دـنع  هیبوبرلا  عقـص  نم  یلکلا  لـقعلا  وه  يذـلا  دـیقملا  دوجولا  فیک و  - 2
هر س  سکع ، هیئاشنم و ال  هیلع  لکف  هیلاجم  لوأ  لقعلا 
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یلع دـیزت  ـال  یتلا  هصاـخلا  تادوجولا  یف  رثؤم  همئـألا  ماـمإ  عماـجلا و  مدـقملاب  مهدـنع  موسوملا  هللا  مسا  یف  هجمدـنملا  ینـسحلا 
نأ یلع  ءانب  لوألا  لقعلا  وه  رداوصلا  لوأ  نإ  ءامکحلا  لوق  رابتعالا و  اذـهب  تبثت  امنإ  قلخلا  قحلا و  نیب  هبـسانملاف  قلطملا  دوجولا 

انهاه  (1) هیلوألاف راـثآلا  هفلاـختملا  هنیاـبتملا  هنیعتملا - تادوجوملا  یلإ  ساـیقلاب  یلمج  مـالک  دـحاولا  ـالإ  هنع  ردـصی  ـال  دـحاولا 
هصاخ و هیهام  قلطم و  دوجو  یلإ  لوألا  لقعلا  نهذلا  لیلحت  دـنعف  الإ  تادوجولا و  تاوذـلا و  هنیابتملا  رداوصلا  رئاس  یلإ  سایقلاب 

هقحلی صاخ  لزنت  هصاخ و  هیهام  هبترم  لک  بسحب  همزلی  طسبنملا و  قلطملا  دوجولا  وه  أشنی  اـم  لوأ  نأـب  اـنمکح  ناـکمإ  صقن و 
هیدحاولا و هبترم  رابتعاب  اهمزلی  تارابتعالا و  فاصوألا و  نع  سدـقم  هتاذ  هیدـحأ  رابتعاب  هیبجاولا  تاذـلا  نأ  امک  صاخ و  ناکمإ 

کلذـکف اهتیلوقعمل  هعماـج  هیدوجولا  اهتیدـحأ  عم  یه  لـب  هتاذ  نع  هجراـخ  تسیل  یتلا  تافـصلا  ءامـسألا و  عیمج  هللا  مسا  هبترم 
هیهام هیتاذـلا  بتارملا  نم  هبترم  لک  یف  هل  نأ  الإ  هصاخلا  نایعألا  تاـیهاملا و  ریغ  هخنـس  هتقیقح و  راـبتعا  بسحب  قلطملا  دوجولا 

امنإ ریثأت  لعج و  ریغ  نم  هبتارم  و  قلطملا - دوجولا  ءاحنأ  عم  هدـحتم  ارارم  تملع  امک  تایهاملا  کـلت  صاـخ و  مزـال  اـهل  هصاـخ 
امل هصوصخملا  هتیهاـمب  هداـحتا  يأ  اـصاخ  هنوک  ـال  صاـخلا  دوجولا  سفن  يأ  قلطملا - دوـجولا  بتارم  نم  هبترم  لـک  لوـعجملا 

ملاعلا هلإ  هیئامـسألا  هیدـحاولا  قلطملا و  دوجولا  أـشنم  هیبجاولا  هیدـحألاف  هتیهاـم  دوجولا و  نیب  بکرملا  لـعجلا  نـالطب  نم  تملع 
هدحولا طبر  نم  ناحبسف  هتیهام  ادوجو و 

لیلحت یف  لمعتلاب و  ول  كانه و  قرشتسم  یلعفلا و ال  یلاعت  هقارـشإ  یقیقح و  رودص  وه  امنإ  ارداص  سیل  طسبنملا  دوجولا  لب  - 1
اذه یلع  مث  يردصملا  هانعم  رودصلاب  اندارم  سیل  رودصلاب و  اقوبسم  ناک  نإ  رداصب و  اقوبسم  سیل  رداوصلا و  لوأ  لقعلاف  لقعلا 

ذإ ضیوفتلا  مهوت  نم  هیبجاولا و  هردقلا  مومعل  هتافانم  نم  هیرـشقلا  ماهوألا  همهوتی  حرج  نعط و  میکحلا  یلع  دری  نیریدقتلا ال  يأ 
یف هنود و  یتلا  تادوجولا  تایلعفلا و  عیمج  يوطنی  هقیقحلا  طیـسب  هنوکل  لقعلا  یف  ذإ  لاـعفألا  لـک  وطنم  دـحاولا  لـعفلا  اذـه  یف 

هروهظ طسبنملا  دوجولا  ضیوفت و  مزلی  فیک  یـش ء و  یلاعت  هتردـق  هطیح  نع  ذـشی  فیکف  رهظأ  ءاوطنـالا  اذـه  طـسبنملا  دوجولا 
لهجلا ال دسافم  هئاقبب و  قاب  هعقـص  نم  هدوجو  هیلعفلا و  هتردق  هلاعفلا و  هدی  لقعلا  و  هنیابی - یـشلا ء ال  روهظ  هتیفورعم و  یلاعت و 

هر س  یصحت ،
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.داجیإلا ریثأتلا و  یفانی  وه  هبسانم و  رثأتملا  رثؤملا و  نیب  نکی  مل  الإ  هرثکلاب و  هرثکلا  هدحولاب و 

: یسیدقت هیبنت 

مدعلا و درطی  يذلا  وه  هتقیقح و  یـشلا ء و  تاذ  اهنم  ناعم - یلع  كارتشالاب  قلطی  دوجولا  ظفل  نأ  یلإ  اقباس  هراشإلا  تررکت  امل 
.یلاعت بجاولا  یلع  ءامکحلا  دنع  قلطی  ینعملا  اذهب  دوجولا  هیفانی و 

هقالطإ نع  الضف  الصأ  تاذ  یلع  ءالقعلا  نم  دحأ   (1) هقلطی ینعملا ال  اذهب  دوجولا  نأ  نیبت  دقف  ینهذلا  يردصملا  ینعملا  اهنم  و 
لوصحلا یبسنلا و  نوکلا  هل  لاقی  دوجولا  نم  ینعملا  اذه  تادوجوملا و  قئاقحلا و  أدبم  تاوذلا و  لصأ  وه  يذـلا  یلاعت  هتاذ  یلإ 

مدـعلا عم  عمتجی  اـم  ریثک  یبـسنلا  دوجولا  اذـه  و  بتاـک - وه  دـیز  وأ  رعاـش  دوجوم  سریموأ  کـلوق  یف  اـمک  یتاـبثإلا  دوجولا  و 
هدیقت عم  جراخلا  یف  هل  دوجو  ذإ ال  مدعلاب  فصوی  امم  وه  لب  قوسلا  یف  مودعم  تیبلا  یف  دوجوم  دیز  لوقت  امک  ههجلا  فالتخاب 

نیدـحوملا خـئاشملا  نم  ریثک  دـنع  کلذـکف  ءامکحلا  دـنع  هقیقح  لوألا  ینعملاب  یلاعت  هیلع  دوجولا  قـالطإ  نأ  اـمک  جراـخلاب و 
خیشلا و قلطی  ناک  ام  ریثک  تاحوتفلا و  یلع  هیشاوح  یف  هورعلا  بحاص  يونوقلا و  نیدلا  ردص  یبارعألا و  نیدلا  یحم  نیخیشلاک 
هیبجاولا و هبترملا  هیعمجلا ال  هبترم  ءامعلا و  ءابهلا و  لـظلاب و  مهدـنع  یمـسی  يذـلا  طـسبنملا  دوجولا  یلع  قلطملا  دوجولا  هذـیملت 

نع أشنی  امنإ  یبرعلا  خیـشلا  نیب  هنیب و  فالتخالا  نأ  نظأل  ینإ  یلاعت و  بجاولا  یلع  قلطملا  دوجولا  هورعلا  بحاص  قلطی  ام  اریثک 
نمم هطلاغملا و  هابتشالل و  بجوملا  ظفللا  یف  كارتشالا  اذه 

مکحلا يرسی  هعازتنا و  أشنم  ظاحل  هلآ  نوکی  ذئنیحف  هیف  ققحتلا  قادصملا و  یلع  قدصلا  ثیح  نم  دوجولا  موهفم  داری  نأ  الإ  - 1
یف نیع  وه  ینعم و  هیف  كرتشملا  یهیدبلا  ماعلا  دوجولا  رکذ  دـعب  نیعلا  همکح  بحاص  لوقک  مدـعلا  درطی  یتلا  هقیقحلا  وه  هیلإ و 

هر س  نکمملا ، یف  دئاز  یلاعت  بجاولا 
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- لاق ثیح  هیسرافلا  هراعشأ  یف  راطعلا  خیشلا  یلاعت  بجاولا  هب  دارأ  دوجولا و  ظفل  قلطأ 

تسا وا  تایآ  فحصم  ءایشا  هلمج  تسا  وا  تاذ  یتسه  هک  يدنوادخ  نآ 

- هباتک هجابید  یف  یسودقلا  یسودرف  لاق  و 

یئوت یتسه  هچ  ره  هچ  منادن  یئوت  یتسپ  يدنلب و  ار  ناهج 

- هیونثم یف  یمورلا  نیدلا  لالج  انالوم  یمویقلا  فراعلا  لاق  و 

امن اهیتسه   (1) میئاهمدع ام 

ام یتسه  یقلطم  دوجو  وت 

قالطإ زاوج  مدـع  یف  ههبـش  الف  یعرـشلا  فیقوتلاب  یلاعت  هیلع  ءامـسألا  قالطإ  ناک  املف  مالکلا  لهأ  رهاـظلا و  ءاـملع  دـنع  اـمأ  و 
یلع مهدنع  اضیأ  دوجوملا   (2) لب دوجولا 

دوجولا عفر  مدع  هچ  دوش  ریبعت  مدـعب  تیهام  زا  هک  دوب  رایـسب  ءافرع  نابز  رد  تسا و  تیهام  مدـع  زا  هرـس  سدـق  يولوم  دارم  - 1
دوجو زا  مدـع و  زا  يابا  تیهام  تیئیـش  دراد و  مدـع  زا  ياـبا  دوجو  تیئیـش  هچ  تسین  دوجو  تیئیـش  مه  تیهاـم  تیئیـش  تسا و 

زا دارم  تس و  ار  ام  دوب  دومن  تسار و  وا  دوب  سپ  تسامن  یتسه  دوشیم  عمج  وا  اب  درادن و  دوجو  زا  يابا  نوچ  درادـن و  کیچیه 
وت هک  شلوق  زا  دارم  میئاهامن و  یتسه  ینعی  تسا  رخؤم  ریدـقت  رد  عمج  ياه  تسا و  ام  تباث  نیع  تیئیـش - ام و  یتیهام  تاذ  اـم 

دراد و هیددع  تدحو  نانآ  شیپ  دوجو  هچ  دنیوگیم  دیز  هللا  دـیز  دوجو  هک  تسا  هلأتلا  قوذ  يوسب  هبـستنم  هقیرط  هن  یئام  یتسه 
شیپ دـیاین و  مزال  نیلباقتم  عامتجا  دوشن و  دراو  يددـع  دـحاو  رب  تیلولعم  تیلع و  ناکما و  بوجو و  ات  دـشاب  لصا  تیهام  دـیاب 
دنلئاـق هیتاذ  نوئـش  بتارم و  نکیل  درادـن و  تلاـصا  رگید  خنـس  راـید و  هریغ  رادـلا  یف  سیل  تسا و  لـصا  دوجو  نیخماـش  ءاـفرع 
دیاشن عون  ار  دوجو  تسا و  دـحاو  عون  رد  هچنآ  زا  رتالاب  دـشابیم  بتارم  رد  تیخنـس  دـنلئاق و  نیا  هب  مه  ءامکح  نیمدـقا  هکناـنچ 

سدـقت یلاـعت و  وا  سپ  تسا - ضرعلاـب  لولعم  هیراـبتعا  تیهاـم  تسا و  لولعم  دوجو  زا  هبترم  تلع و  دوجو  زا  هبترم  سپ  تفگ 
ای دنزاین  یب  نآ  دنمزاین  اروهظ  هلمجلاب  العف و  اتفص و  اتاذ و  هبترم  ره  تسوا و  یتسه  بتارم  رد  ظوفحم  لصا  نوچ  تسام  یتسه 

دوجو وت   z\ ام ياهیتسه  میئاهمدع  ام   s - \ هدیسر رظنب  نینچ  خسن  زا  یـضعب  رد  ُِینَْغلا و  َوُه  ُهَّللا  ِهَّللا َو  َیلِإ  ُءارَقُْفلا  ُُمْتنَأ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ 
دیاـمنیم تسین  هک  تسه  نآ  راذـگب و  دـیامنیم  تسه  هک  تسین  نیا  هدـش  هتفگ  هک  تسنآ  قباـطم  نیا  رب  اـنب   z\ امن یناـف  قلطم و 

هر س  بلطب ،
هر س  افیصوت ، هیمست ال  بجاولا  لب  - 2
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هیلع و اصقن  بجوی  لعف ال  وأ  هفص  لک  نأ  یف - مهنیب  ققحتملا  فالخلا  لجأل  فالخ  هیفف  افیصوت  هقالطإ  امأ  هیمست و  یلاعت  هتاذ 
امهریغ هیئیـشلا و  دوجولا و  موهفم  كارتشال  باوصلا  وه  معن و  لیق  لیق ال و  مأ ال  یلاعت  هیلع  هقالطإ  زوجی  لهف  هیبجاولل  اضقن  ـال 

هنأ رهاظلاف  امهب  طیحم  وه  لب  مدعلا  دوجولا و  ءارو  هیبجاولا  تاذـلا  نأ  نم  هورعلا  بحاص  هرکذ  ام  امأ  تانکمملا و  بجاولا و  نیب 
نم هیدوـجولا  هفئاـطلا  هرفکت  یلاـعت و  هیلع  دوـجولا  قـالطإ  نع  هعنم  لـمحی  هب  یعازتنـالا و  اـهموهفم  لـب  دوـجولا  هقیقح  دری  مـل 
ایتاذ المح  وه  وهب  اهیلع  هلمح  حصی  الف  هیدحألا  تاذلل  انیع  سیل  ینهذ  رمأ  دوجولا  موهفم  نأ  یف  ههبـش  ذإ ال  ءافرعلا - ءامکحلا و 

فیک و  (1) باوصلا نع  دـیعب  مهریفکت  هیلع  بتر  هلمح و  يذـلا  هجولا - یلع  نیققحملا  رباکألا  کـئلوأ  مـالک  لـمح  نکل  اـیلوأ 
هیدـحألا هتاذ  كاردإ  عاـنتما  صقنلا و  همـصو  نع  یلاـعت  هتاذ  هیزنت  یلع  نوقفتم  هیفوصلا  ءاـمکحلا و  رباـکأ  نم  نیققحملا  عـیمج 

مهبتک و یف  لمأت  نم  دـیحوتلا و  یف  هکالهتـسا  کلاسلا و  ءانف  دـنع  قحلاب  قحلا  كاردإ  وه  ءافرعلا  دـنع  صاخ  قیرطب  ـالإ  هنکلاـب 
هل رهظی  دوجولا و  هقیقح  یلاعت  هنأ  یف  مهنیب  هفلاخم  خئاشملا و ال  ءافرعلا و  نم  دحأل  فالخ  هنأ ال  هیدـل  حـضتی  ایفاش  المأت  مهربز 

یبرعلا و خیشلا  یلع  تاحوتفلاب  هقلعتملا  هیشاوح  یف  ینانمسلا  هلودلا  ءالع  خیـشلا  اصوصخ  مهیلع  نیرخأتملا  ضعب  تاضارتعا  نأ 
نیدلا ردص  هذیملت 

هیهاملا هیئیش  تناک  اذإ  اهیف و  هطساو  هیقیقح ال  هلصفنملا  هیهاملا و  هیئیش  امأ  دوجولا و  هیئیـش  امأ  هققحملا  هیئیـشلا  فیک ال و  و  - 1
هرورـضلا و نیع  هیئیـشلا و  هقیقحب  یـشلا ء  وه  يذلا  بجاولا  هقیقح  نوکت  نأل  حلـصت  مدـعلا ال  دوجولا و  یترورـض  بولـسم  ارمأ 

هذـه لاـثمأف  مدـعلل  هجو  ـال  ذإ  یقیقحلا  دوجولا  هیئیـش  هقیقح  نوـکی  نأ  یقبف  هقیقحلا  قاـح  هیلعفلا و  ضحم  تاذـلاب و  بوـجولا 
هتمحر نم  طونقلا  لهأ  هنأک  وه  نم  نیهزنملا  ءالؤه  نم  دجوی  اضیأ  انرصع  یف  اهنع و  هزنم  هللا  هریح و  طارفإ و  ططـش و  تاهیزنتلا 

هیلإ لیبسلا  نأل  هللا  هفرعم  یف  ملکتلا  زوجی  لوقی ال  هیبشتلا و  نم  ارذـح  دوجولا  یف  يونعملا  كارتشالا  نع  رفی  هحور  نم  سأـیلا  و 
هرونب فرعی  فراع  لک  نأل  وه  الإ  فراع  لب ال  وه  ـالإ  فورعم  ـال  هجوب  هنأ  ملعی  مل  دودرم و  مکـسفنأ  یلإ  فراـعملا  دودـسم و 

هر س  هروعش ، غلبی  مل  وأ  غلب  هروهظ  دوجوم  لک  روهظ  لب  هرون 
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.دصاقملا لوصألا و  یف  قفاوتلا  عم  هیظفل  تاشقانم  یلإ  عجرت  يونوقلا 

دوجولا نأ  همالک  هیـشاح  یف  یـشحملا  بتکف  تعن  لـکب  توعنملا  قحلا  وه  قلطملا  دوجولا  نأ  اـهیف  خیـشلا  رکذ  هنأ  اـهتلمج  نمف 
عجرت هعم  هشقانملا  و  لوقلا - اذهب  لئاق   (1) خیـشلا نأ  رهاظ  یهتنا و  رکذ  امک  دیقملا  قلطملا و ال  دوجولا  یلاعت ال  قلاخلا  وه  قحلا 

اقباس رم  امک  تعن  لکب  توعنملا  هنأ  هیلع  قدـصیف  تایهاملا  یلع  طسبنملا  وه  قلطملا  دوجولا  نم  هدارم  نوکی  نأ  امإف  ظـفللا  یلإ 
تافـص نع  یلاعت  ههیزنت  یف  هنإف  تاثدـحملا  توعن  هتلمج  نم  ذإ  تعن  لـکب  میمعتلا  هدـیؤی  دوجولا و  نم  هثلاـثلا  هبترملا  ناـیب  یف 

لکب توعنم  هناحبـس  هنأ  تعن  لکب  داری  نأ  امإف  یبجاولا  تحبلا  دوجولا  هنم  هدارم  نوکی  نأ  امإ  تاـنئاکلا و  تامـس  تاثدـحملا و 
عیمجل قادصم  هتاذ  ریغ  يرخأ  هیثیح  وأ  هفـص  مامـضناب  هتاذ ال  رابتعاب  یلاعت  هتاذ  نإف  هتاذ  نیع  یه  هیبجاو  هفـص  وأ  یلامک - تعن 
هبترملا یف  يأ  هتاذـب  هتاذ  بسحب  نوـکی  نأ  نم  معأ  اـقلطم  تعن  لـکب  توـعنملا  هـنأ  هـب  داری  وأ  هیتاذـلا  هتوـعن  هـینیعلا و  هفاـصوأ 

وأ هیدحألا 

تلق .دوجولا  یف  ثـالثلا  بتارملاـب  لوقی - یـشحملا  هدـحولاب و  لوقی  خیـشلا  ظـفللا و  یف  هشقاـنم  اذـه  نوکی  فـیک  تلق  نإ  - 1
قحلا قحلا و  روهظ  قلطملا  نأب  هینینثالا  کـلت  یف  فرـصتی  اـعجار و  ررکی  قلطملا  دوجولا  قحلا و  دوجولاـب  لوقی  يذـلا  یـشحملا 

یفرحلا ینعملاک  قلطملا  دوجولاف  هل  اروهظ  ناک  امل  الإ  هل و  انیابم  سیل  یـشلا ء  روهظ  نأ  مولعم  روهظلا و  هدـش  نم  قلطملا  ءاـفخ 
تاجرد تاذ  هعیسو  هدحاو  هقیقح  وه  هربتعم و  دوجولا  بتارم  نیب  هیخنسلا  فیک و  هلالقتـسا  یلع  اموهفم  هلایح و  یلع  ائیـش  سیل 

اقباس هروکذملا  دسافملا  ذإ  هعونمملا  هدحولاب  لوق  خیـشلا  لوق  تیلثتلا و ال  هینثتلاب و  لوق  یـشحملا  لوق  الف  هقحلا  هدـحولا  دـکؤت 
یلإ ـال  لـب و  قحلا  دوجولا  یلإ  هجوتی  ـال  تاـنکمملا  تافـصب  فاـصتالا  هسیـسخلا و  ءایـشألاب  طـالتخالا  داـحتالا و  لولحلا و  نم 
داری هیرابتعا و  تانکمملا  تاوذ  نأ  دارملا  هبتشی  امک  اذه  هیهاملاب و  دیقملا  دوجولا  داحتال  ضرعلاب  الإ  دیقملا  یلإ  لب و ال  قلطملا 
لثم هیهاملا  سفن  اهب  داری  دـق  دوجولا و  طرـشب  هیهاملا  اهنإف  هقیقحلا  اذـک  هیرونلا و  اهتاذ  یلإ  عماسلا  سفن  بهذ  هیناملظلا و  اهتاذ 

هب داری  نهذلا  لباقم  جراخلا  هب  داری  امک  نیعلا  اهتیمدع و  یلع  هیقاب  تانکمملا  قئاقحف  هحفـص  دعب  هرـس  سدـق  فنـصملا  لوقی  ام 
هر س  هابتشالا ، دراوم  نم  کلذ  ریغ  یلإ  هیصخشلا  هیهاملا  اهب  داری  ینیعلا  دوجولا  اهب  داری  امک  هیوهلا  هیهاملا و 
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هدوج و همرک و  ذوفن  وأ  هتمحر  هعس  ههج  نم  هتانوئش  لزانم  هتالزنت و  بتارم  نم  یه  یتلا  هتافـص  یلاجم  هئامـسأ و  رهاظم  رابتعاب 
.هتمحر هفطل و  طسب 

هدوج ضیف  نم  رهظ  نکل  یلب و  یـشحملا  بتکف  قحلا - دوجولا  الإ  رمألا  سفن  یف  سیل  هباتک  نم  رخآ  عضوم  یف  لاـق  اـم  اـهنم  و 
.قح دوجو  ضیفملل  دیقم و  دوجو  رهاظملل  قلطم و  دوجو  ضیفللف  هرهاظم  هدوجب 

دوجو هرثـأل  قلطم و  دوجو  هلعفل  قحلا و  دوجولا  وه  یلب  یـشحملا  بتکف  ـالإ  سیل  دوجولا  وه  قحلا  ذإ  هنم  رخآ  عضوم  یف  لاـق  و 
.دیقم

وهف هتلقع  هل و  تهبنت  نأ  میظع  رمأ  یلع  کتهبن  دـقل  هنکمملا و  تایهاملا  هیمدـع  دافتـسملا و  دوجولا  قیقحت  دـعب  هیف  اضیأ  لاـق  و 
هتیشاح یف  یشحملا  بتک  ءایشأ و  ءایـشألا  وه و  وه  لب  یلاعت  هناحبـس و  اهتاوذ  یف  ءایـشألا  نیع  وه  ام  روهظلا  یف  یـش ء  لک  نیع 

نیابت تاحالطصالا و  فلاخت  درجم  یلإ  اهنم  لک  عجرت  یتلا  تاذخاؤملا  نم  کلذ  ریغ  یلإ  لوقلا  اذه  یلع  اتباث  نکف  تبصأ  یلب 
داری قلطی و  دـق  ذإ  اهریغ  هیوهلا و  نیعلا و  هقیقحلا و  تاذـلا و  ظفل  نم  هابتـشالا  عقی  ام  اریثک  و  ضیرعتلا - حیرـصتلا و  یف  تاداعلا 
دحأ هدارإ  رابتعاب  اضیأ  دوجولا  ظفل  قالطإ  نم  طلغلا  عقی  هتباـثلا و  هنیع  هیهاـم و  هنم  داری  قلطی و  دـق  یـشلا ء و  دوجو  فرـص  هنم 
مدـع نقیت  تاحوتفلا  یلع  ضرتعملا  اذـه  اـهبتک  یتلا  یـشاوحلا  یف  لـمأت  نمف  ـالإ  دـیقملا و  وأ  قلطملا  وأ  قحلا  دوجولا  ینعم  نم 

لوقعلا روط  ءارو  ارمأ  هللا  لهأ  صاوخل  وه  يذـلا  یـصاخلا  دـیحوتلا  روط  ناک  امل  دوجولا و  لـصأ  یف  خیـشلا  نیب  هنیب و  فـالخلا 
یمـسرلا رکفلا  رظنلا و  بابرأ  عامـسأ  تاعورقم  قفاوی  امب  هنع  ریبعتلا  مهیلع  بعـصی  هینابرلا  هیادـهلا  رونب  لحتکی  نأ  لـبق  هیرکفلا 

(1) بسحب تافالتخالا  هذه  لثم  تافالتخا و  مهمالک  رهاوظ  یف  يءارتی  اذهلف 

یلإ مدآ  ندـل  نم  ناکرألا  لوصألا و  یف  هیوامـسلا  بتکلا  عیمج  یف  نطابلا  لهأ  دـنع  فالتخا  لب ال  الف  نطابلا  بسحب  اـمأ  و  - 1
نم مسا  هیآ  یـش ء  لک  نوک  عم  ریاغت  هللا و ال  تاملک  یه  امب  یـسفنألا  ینیوکتلا  یقافآلا و  ینیوکتلا  باتکلا  یف  امک  متاـخلا ص 
یف s و   \ یش ء هلثمک  سیل  نم  مسا  رهظم  ناک  یش ء  هلثمک  سیل  یـش ء  لک  نوکف  هیدحاولا  هیدحألا و  هیآ  یـش ء و  هلثمک  سیل 

- ریغتت دـیبت و ال  دـفنت و ال  هتاملکف ال  توافت  نم  نمحرلا  قلخ  یف  يرت  ام  اذـه  عم  \z و  دحاو هنأ  یلع  لدت   z\ هیآ هل  یش ء  لک 
هفص میدق  هعقص  نم  وه  ام  لک  هلمجلاب  كاسمإلا و  هیلع  غوسی  هدوج ال  لوفألا و  هیلع  زوجی  هرون ال  تمـصلا و  هیلع  زوجی  امک ال 
ُهْجَو یْقبَی  ٍناف َو  اْهیَلَع  ْنَم  ُّلُک  هلئاز  هرثاد  هددـجتم  هثداح  امهعقـص  نم  ام  هعیبطلا و  ملاع  یف  هیهاملا  هداـملا و  معن  ـالعف  وأ  تناـک 
نیع نیقیلا و  ملع  یلإ  ماسقناب  مسقنی  یقحلا  دـیحوتلا  نإف  یقحلا  دـیحوتلا  وه  ثلاثلا و  دـیحوتلا  امأ  ِمارْکِْإلا و  ِلـالَْجلا َو  وُذ  َکِّبَر 

باجحلا و عفرب  اهـسفن  دـهاشم  دـیحوتک  یناثلا  اهـسفنأل و  اهئوض  هدـهاشم  نم  راـنلل  شارفلا  دـیحوتک  لوـألاف  نیقیلا  قح  نیقیلا و 
طیـسبلا دوجولا  هقیقح  یف  تانیعتلا  لک  نع  دحوملا  ینفی  ناذه  اهب و  هامحملا  هدیدحلا  رانلاب و  سوسمملا  شارفلا  دیحوتک  ثلاثلا 

هر س  طوسبملا ،
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فلاخت عم  ثیدحلا  باتکلا و  هداقتعا  دنتسم  نییلملا - نم  هفئاط  لک  لعج  هیوبنلا و  ثیداحألا  یهلإلا و  باتکلا  یف  عقو  دق  رهاظلا 
.اجاهنم هعرش و  انلعج  لکل  مهئارآ و  نیابت  مهدئاقع و 

هللا هصتخا  دیحوت  وهف  ثلاثلا  دیحوتلا  امأ  صاوخلا و  دـیحوت  یلإ  هراشإلل  نیرئاسلا  لزانم  باتک  یف  يراصنألا  هللا  دـبع  خیـشلا  لاق 
تعطقف هثب -]  ] هتبث نع  مهزجعأ  هتعن و  نع  مهـسرخأ  هتوفـص و  نم  هفئاـط  رارـسأ  یلإ  اـحئال  هنم  حـالأ  هردـقب و  هقحتـسا  هـسفنل و 

ءافخ و هرابعلا  هدـیزی  دـیحوتلا  کلذ  نإف  الوصف  هولـصف  و  مهتارابعب - اتوعن  هل  اوفرخز  نإ  قیرطلا و  اذـه  ءاملع  هنـسلأ  یلع  هراشإلا 
ینع هایإ  و  میظعتلا - لهأ  دـصق  هل  لاوحألا و  بابرأ  هضایرلا و  لهأ   (1) صخش دیحوتلا  اذه  یلإ  و  هبوعص - طسبلا  اروفن و  هفـصلا 
ءارو دیحوتلا  نإف  هرابع  هیلإ  رشی  مل  ناسل و  هنع  قطنی  مل  مث  تاراشإلا   (2)[ تملطصا  ] تحلطصا هیلع  عمجلا و  نیع  یف  نوملکتملا 

(3) ریشی ام 

دیحوتلا نأ  فاـصنإلا  صوخـشلاب و  یمـست  یتلا  هلعلا  هنم  ُراـْصبَْألا و  ِهِیف  ُصَخْـشَت  ٍمْوَِیل  یلاـعت  هلوقک  هیلإ  مهرـصب  قیدـحت  يأ  - 1
لب هسفنک  قلخلا  یعاری  نأ  دب  هؤاعدا و ال  نکی  مل  هصاخلا  هلادعلا  بستکی  مل  اذإ  سانلا و  بلاغ  یف  هضایرلا  ریغب  نکمی  یقحلا ال 

دیحوتلا تابثإ  یفانی  دحوم ال  نم  یقحلا  دـیحوتلا  یفن  نکل  اسأر  هیریغلا  عفتری  یتح  هسفن  یلع  ریغلا  راثیإ  هوتفلا و  ماقم  هل  لصحی 
هر س  خلإ ، هنم  هراعتسم  نیقیب  هنم و  رونب  هدیحوت  وأ  هایإ  هدیحوت  یملعلا  وأ  ینایعلا 

هر س  تارابعلا ، قفاوتی  مل  نإ  تقفاوت و  تحلاصت و  يأ  - 2
هللا لوسر  هب  مئاقلا  هللا و  وه  قحلا  دیحوتلا  ثیدحلا 338 : یف  ام  یلع  ءانب  هیلإ  راشم  وأ  هراشإ  دیحوتلا  اریشم و  ریشملا  ماد  ام  ذإ  - 3

کلذل یفخ و  كرـش  اذه  ذئنیح و  وه  وه  تنأ و  تنأ  نأل  ادیحوت - نکی  مل  هللا  یلو  قدـص  انتعیـش  هیف  عباتلا  نحن و  هل  هظفحلا  و 
هر س  هراشإ ، ریغ  نم  لالجلا  تاحبس  فشک  هقیقحلا  ماقم  نایب  یف  نیدحوملا  دیس  لاق 
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- یفاوقلا هذهب  هیفوصلا  دیحوت  نع  تبجأ  دق  نوکم و  هیلإ 

دحاج هدحو  نم  لک  ذإدحاو  نم  دحاولا  دحو  ام 

دحاولا اهلطبأ  هیراع  هتعن  نع  قطنی  نم  دیحوت 

دح هتعنی ال  نم  تعن  هدیحوت و  هایإ  هدیحوت 

اهتایهام نایعأ  بسحب  تانکمملا  هیمدع  یلع  صیصنتلا  یف  ( 30  ) لصف

هراشا

نیع یه  هدحاو  هقیقح  دوجولا  نأب  تنعذأ  ایصاخ و  ادیحوت  هناحبس  هللا  دیحوتب  انم  کعمـس  عرق  ام  فیعاضت  نم  تنمآ  دق  کنأک 
ءاحنأ نم  وحن  نم  اهتیلوقعم  دوجولا و  رونب  اهغابـصناب  اهتیدوجوم  امنإ  یقیقح  دوجو  هیناـکمإلا  ناـیعألا  تاـیهاملل و  سیل  قحلا و 

الإ سیل  تانیعتلا  نوئـشلا و  لک  یف  دوهـشملا  تایهاملا و  رهاظملا و  عیمج  یف  رهاـظلا  نأ  هیلجت و  راوطأ  نم  روط  دوجولا و  روهظ 
ناسنإلا ینعمک  هنکمملا  هصاخلا  هیهاملا  هتایثیح و  رثکت  هنوئـش و  ددعت  هرهاظم و  توافت  بسحب  قحلا  دوجولا  لب  دوجولا - هقیقح 

(1) نیب قرفلا  انیع و  دوجولا  یف  اهل  لصأت  امم ال  امهنوک  یف  اهرئاظن  و  هیئیشلا - ناکمإلا و  موهفم  لاحک  اهلاح  ناویحلا  و 

نـالطب نإـف  میهاـفملا  ءاـشتنا  رادـم  هیلع  يذـلا  قحلا  وه  هیراـبتعالا  میهاـفملا  هیوهاـملا و  میهاـفملا  نیب  قرفلا  نم  هر  هرکذ  اـم  - 1
نیدوـجولا نم  لـکب  سبلتلل  ـالباق  يأ  جراـخلا  یف  هنیعب  ادوـجوم  میهاـفملا  نم  اـنناهذأ  یف  اـم  ضعب  نوـکی  نأ  بجوـی  هطـسفسلا 

نأ لیحتـسی  ام  میهافملا  نم  نکل  هیلاعلا  تالوقملا  یف  اهورـصح  یتلا  هیقیقحلا  تایهاملا  یه  میهافملا  هذه  ینهذـلا و  یجراخلا و 
مدـعلا و دوجولاـک و  نهذـلا  یف  هلوخد  عنتمی  اـم  میهاـفملاب  اـهنع  یکحن  یتـلا  هیجراـخلا  رومـألا  نم  اذـک  و  جراـخلا - یف  دـجوی 

نهذـلا هدـجوأ  امم  تسیل  و  تایهام - تناک  الإ  جراخلا و  نم  تعزتنا  نیدوجولا و ال  لـبقت  ـال  ذإ  تاـیهامب  تسیل  یهف  اـمهرئاظن 
هیاکح ذإ ال  هیجراخ  تادوجو  تناکل  یش ء و  لک  یلع  تلمح  وأ  یش ء  یلع  لمحت  مل  الإ  جراخلا و  نم  دادمتـسا  ریغ  نم  ءادتبا 

هیدوجولا و قئاـقحلا  نم  هذوخأـم  هیقیقحلا  تاـیهاملا  نأ  تبثف  عازتنـالا  نم  اـعون  اـهنم  هعزتنم  هینهذ  میهاـفم  نم  هذوخأـم  یهف  اـهل 
هدم ط  رخآ ، لحم  هل  ضرعتلل  لیوط  لیذ  ثحبلل  هینهذلا و  تایهاملا  نم  تایرابتعالا 
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وأ ینیعلا  اهتیدوجوم  طرـشب  تاذـلا - کلت  سفن  وه  تاذ  یلع  هصاخلا  تایهاملا  نم  یـش ء  لـمح  یف  قادـصملا  نأ   (1) نیتلیبقلا
یه هینیع  رومأ  هصاخلا  تایهاملا  ءازإب  دجوی  هنأب  طرش و  ریغ  نم  هصاخلا  ءایشألا  تاموهفم  وه  تارابعلا  کلت  لمح  یف  ینهذلا و 

هصاخلا تایهاملا  نأ  لصاحلا  و  جراخلا - یف  یش ء  هیهاملا  موهفم  هیئیـشلا و  هینکمملا و  ءازإب  دجوی  اندنع و ال  تادوجوملا  سفن 
هینیعلا تاوذلا  نم  اسیل  امهنأ  یف  ناکرتشم  نالیبقلا  اهـسفنأ و  یف  تایهاملا  لاحل  هیاکح  هیلکلا  یناعملا  کلت  تادوجولل و  هیاکح 

تاذ وه  دوجوملا  ادبأ و  الزأ و  تایهاملا  هکلاه  تاوذلا  هلطاب  تانکمملا  لب  ساوحلا  لوقعلا و  اهنم  رثأتی  دوهـشلا و  اهب  قلعتی  یتلا 
تاـموهفم هریثک و  یناـعم  دوجولا  نم  دـحاو  وحن  نم  مهفی  دـق  ذإ  ملعلل  زیمتلا  هرثکلا و  دوجولل و  دـیحوتلاف  ادمرـس  اـمئاد و  قحلا 

حابشألا یضارأ  حاورألا و  تاوامس  هب  رونی  هلعفل  هتاذب  روهظ  بویغلا و  بیغب  یمس  وه  هتاذ  یف  هتاذل  روهظ  قحلا  دوجوللف  هدیدع 
و هلوعجملا - ریغلا  تایهاملا  زیامت  ببـسب  ناـیعألا و  تاـیهاملا و  ماـکحأ  هب  رونلا  مساـب  یمـسملا  يدوجولا  هیلجت  نع  هراـبع  وه  و 

ماکحأ سکاعتیف  تاذـلاب  ضرعلاب ال  هرثکلا  و  ددـعتلا - هفـصب  دوجولا  هقیقح  تفـصتا  رم  امک  ریثأت  لعج و  قلعت  نود  نم  اهفلاخت 
یلجتلا یف  رارکت  (2) و  ددعت الب  هیف  رخألا  ماکحأ  روهظل  هآرم  امهنم  لک  راص  و  رخآلا - یلإ  دوجولا  هیهاملا و  نم  لک 

نم هصاخلا  هیهاملا  يأ  هیئیـشلا  ناکمإلا و  ینعأ  رخآلا  یلوألا و  تـالوقعملا  نم  هصاـخلا  تاـیهاملا  ینعأ  امهادـحإ  دـعی  ثیح  - 1
هیهاملا یمـسی  امنإ  یـشلا ء و  لمح  یف  هنم  عزتنملا  ححـصملا و  يأ  قادصملا  نأ  امهل  قادصم  امهیلک ال  نأ  عم  هیناثلا  تالوقعملا 

هر س  اهدوجو ، یشلا ء  یه  هیهاملا  ءاش و  ردصم  یشلا ء  نأل  هیئیشلاب 
هـضافإلا لفحم  لاعن  فص  یف  يذلا  هروهظف  یتاذلا  روهظلا  نم  يوناثلا  روهظلا  ءاشن  دـحاولا  نم  أشن  يذـلا  دـحاولا  هنأ  رم  امک  - 2

راوکألا راودألا و  یف  اـم  نیع  هروهظ  وه  اـمب  نـآلا  يذـلا  روهظلا  اذـک  و  هیجورعلا - یف  اذـک  ردـصلا و  یف  اـم  نیع  هیلوزنلا  هیلوطلا 
رهاظلا رابتعاب  هرس ال  سدق  هب  حرص  امک  رهاظملا  رابتعاب  وه  امنإ  هدمآ  رارکتب  کیل  تس  تدحو  کی  لاقی  امف  هقحاللا  هقباسلا و 

هر س  رارکتلا ، وأ  توافتلا  ققحتی  یتح  هینینثالا  نیأ  رهاظملا  نع  هفاضإلا  طاقسإ  رابتعابف  روهظلا  رابتعاب  و ال 
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یلجتلا و یف  ایارملا ال  رهاظملا و  یف  رارکتلا  ددـعتلا و  امنإ  ِرَـصَْبلِاب و  ٍحْـمَلَک  ٌهَدِـحاو  اَّلِإ  انُْرمَأ  اـم  یلاـعت َو  هلوق  یف  اـمک  يدوجولا 
ددـعتب سمـشلا  رون  رثکتک  رونلا  کلذ  رثکتی  تایهاملا  ددـعتب  اهیف و  ریثأت  لعج و  الب  تایهاملا  هب  رهظی  دـحاو  رون  هلعف  لب  لـعفلا 

نأ ینعمب  هیمدـع ال  رومأ  هیناکمإلا  تایهاملا  نأ  نم  دوهـشلا  فشکلا و  لهأ  هیلع  قفتا  ام  هقیقح  فشکناـف  نشاورلا  تاکبـشملا و 
اهنأ ینعمب  لب  هیناثلا  تالوقعملا  هینهذـلا و  تارابتعالا  نم  اهنأ  ینعمب  اهیف و ال  لخاد  اهلاثمأ  ـال و  هملک  نم  داـفملا  بلـسلا  موهفم 

نأ نکمی  هسفن ال  دح  یف  ادوجوم  ادوجو و ال  نوکی  ام ال  نأل  عقاولا - بسحب  اهتاوذ و ال  بسحب  اهـسفنأ  دـح  یف  هدوجوم ال  ریغ 
ضرعلاب یه  امنإ  اهتیدوجوم  تایهاملا  هؤاحنأ و  هنوئـش و  هراوطأ و  دوجولا و  وه  دوجوملا  لب  هتـضافإ  ریغلا و  ریثأتب  ادوجوم  ریـصی 

- ارعش لیق  امک  اهراوطأب  هروطت  دوجولا و  بتارمب  لقعلا  یف  اهقلعت  هطساوب 

تس يرابتعا  روما  اهنیعت  تس  يراس  شیوخ  لامک  ردنا  دوجو 

یه معن  اهل  هفـص  یقیقحلا  دوجولا  ریـصی  هجو  یلع  سیل  دوجولل  اهتدافتـسا  ادـبأ و  الزأ و  اهتیمدـع  یلع  هیقاب  تاـنکمملا  قئاـقحف 
یلع اهئاقب  عم  دوجولا  تالزنت  نم  اهل  هلـصاحلا  تاناکمإلا  فیعاضت  نم  اهعامتجا  ببـسب  یقیقحلا - دوجولل  یئارم  رهاظم و  ریـصت 

- هیتاذلا اهتیمدع 

ملعأ هللا  دشن و  زگره  ادج  ملاع  ود  رد  نکمم  یئور ز  هیس 

نیرادلا یف  هجولا  داوس  رقفلا  هلوقل ع : همجرت 

تانکمملا هیمدعب  هیلج  تاحیرصت  لب  هحضاو  تاراشإ  نیققحملا  مالک  یف  و 
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ریـسفت یلإ  اریـشم  یلازغلا  دمحم  ملاعلا  خیـشلا  لاق  ُهَهْجَو  اَّلِإ  ٌِکلاه  ْیَـش ٍء  ُّلُک  یلاعت  هلوق  رمألا  اذه  یف   (1) كافک ادـبأ و  الزأ و 
الإ کلاه  یـش ء  لک  نأ  هللا و  الإ  دوجوم  نأ ال  هینایعلا  هدـهاشملاب  اوأرف  هرابعلا  هذـهب  نیفراعلا  فصو  یف  همالک  دـنع  هیـآلا  هذـه 
نم هتاذ  ربتعا  اذإ  یـش ء  لک  نإف  کلذـک  الإ  روصتی  ادـبأ ال  الزأ و  کلاه  وه  لب  تاقوألا  نم  تقو  یف  اکلاه  ریـصی  هنأ  ـال  ههجو 

هجولا نم  نکل  هتاذ  یف  ادوجوم ال  يأر  قحلا  لوألا  نم  دوجولا  هیلإ  يرـسی  يذلا  هجولا  نم  ربتعا  اذإ  ضحم و  مدـع  وهف  وه  ثیح 
مدع و هسفن  هجو  رابتعاب  وهف  هبر  یلإ  هجو  هسفن و  یلإ  هجو  ناهجو  یـش ء  لکلف  طقف  هللا  هجو  دوجوملا  نوکیف  هدجوم  یلی  يذلا 
یبرعلا و نیخیـشلاک  ءافرعلا  بتک  ادـبأ و  الزأ و  ههجو  الإ  کلاه  یـش ء  لک  نذإف  هللا  الإ  دوجوم  نذإف ال  دوجوم  هبر  هجو  راـبتعاب 

نحن اولاق  نایعلا و  هدهاشملا و  یلع  مهبهاذم  مهتادقتعم و  ءانب  تانکمملا و  هیمدع  قیقحتب  هنوحـشم  يونوقلا  نیدلا  ردـص  هذـیملت 
الب قحلا  اهنأ  انملعف  لیوأت  ریغ  نم  امهتالولدـم  رهاوظ  یلع  هقبطنم  اندـجو  ثیدـحلا  نآرقلا و  نازیم  یلع  اندـئاقع  انقبط  انلباق و  اذإ 

هقحلا هررکتملا  انتافـشاکمل  هفلاخم  ثیدـحلا  نآرقلا و  یف  ءاملعلا  نم  نییرهاظلا  نیملکتملا و  تالیوأت  تناک  اـمل  بیر و  ههبش و 
ءاملع و  ثیدـحلا - همئأ  دـنع  ربتعملا  وه  امک  لوـألا  اـهموهفم  هرهاـظلا و  اهتالولدـم  یلع  ثیداـحألا  تاـیآلا و  اـنلمح  اـهانحرط و 

یلاعت هقح  یف  میسجتلا  هیبشتلا و  مزلتسی   (2) هجو یلع  هقفلا ال  لوصألا و 

تاذـلا وه  هجولا  نولوقی  لاقف  هجولا - یف  هماعلا  لوقی  اـم  هباحـصأ  ضعب  نع  لئـس  هنأ  نیرهاـطلا  اـنتمئأ  ضعب  تاروثأـم  یف  و  - 1
طسبنملا قلطملا  دوجولا  وه  هجولا  نوک  نیب  هنیب و  هافانم  یش ء و ال  لک  ءانف  دعب  یقبی  يذلا  هجولا  نحن  لاق  مهبذکف ع و  هیلاعتملا 

هر س  دحاو ، رون  هیالولا  ماقم  یف  مهنأل  هیولولا  هقیقحلاب  هدحتملا  هیدمحملا  هقیقحلا  وه  طسبنملا - قلطملا  نأل 
هنوکل امهل  امزلتـسم  هنوک  عم  رهاظلا  یلع  هلومحم  دیجملا  نآرقلا  یف  درو  امم  کلذ  ریغ  وأ  ءاوتـسالا  وأ  یجملا ء  وأ  دیلا  نوک  - 2

َْدلُوی َْمل  ْدـِلَی َو  َْمل  روطتلا  نؤشتلا و  يرخأ  هرابعب  لعافلا و  روهظ  لب  هلایح  یلع  ائیـش  سیل  رثألا  وأ  لعفلا  ناک  امل  لعفلا و  ماقم  یف 
الإ هردـق  هدارإ و  دوجو و  هل  نکی  مل  ثیح  هللااب  یقابلا  هسفن  نع  ینافلا  لماکلا  ناسنإلا  و  الیوأت - نکی  مل  ٌدَـحَأ  ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو 

هللا و بح  هبح  هللا و  فسأ  هفـسأ  هنإ  ثیح  نحن و  الب  انیقب  انع و  انبغف  انب  انک  هنأ  رکذ  امک  رم و  اـمک  هتردـق  هتدارإ و  هللا و  دوجوب 
لوقعلا هل و  دی  اهب  شطبی  یتلا  هللا  هردـق  اضیأ  روهـشملا و  یـسدقلا  ثیدـحلا  یف  امک  هللا  نیع  هنیع  هللا و  دـی  هدـیف  هللا  ضغب  هضغب 

تایـشملا اذک  هل و  دیأ  هقیقحلاب  هیانعلل  لعاوف  اهنوکل  هیلعفلا  اهمولع  یتلا  اهیدیأ  هل و  دیأ  اهتاوذ  هیکلفلا  هربدملا  سوفنلا  هلاعفلا و 
لب هرثک  ضعب و  هل  لک  هدی ال  يدیألا  لکف  هداعلا  قراخ  ءارجإ  همهلاب و  یش ء  داجیإ  دنع  هدعاصلا  لوقعلل  هبقاثلا  مئازعلا  هذفانلا و 

هدودحملا دیلا  نأ  مهدارم  سیلف  هیناهربلا  لوصألاب  فراعلا  هفرعی  امک  طیـسب  دحاو  یـش ء  وه  يذلا  بتارملا  یف  ظوفحملا  لصألا 
هر س  کلذ ، نع  یلاعت  هدی  بیرق  نع  یتأی  امک  اهسفن  یلإ  اههجو  رابتعاب  دودحم و  یه  امب 
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.هیهلإلا هتافص  و 

هانعم ریغ  یلع  مالکلا  لمح  لیوأتلا  نم  هدارم  لیطعت و  لـیوأت و ال  ریغ  نم  اـهتئیه  یلع  راـبخألا  ءارجإ  دـقتعملا  ءاـملعلا  ضعب  لاـق 
.تیبلا اذه  یف  امک  ینعملا  کلذ  لوبق  یف  فقوتلا  وه  لیطعتلا  هل و  عوضوملا 

لیطعت یشماخ  هیبشت و  قطن  لیلد  تقوب  وا  فصو  رد  تسه 

نإ قدـص و  قح و  ثیدـحلا  نآرقلا و  یناعم  رهاوظ  نأب  نولئاق  عرـشلا  لهأ  رثکأ  رابخألا و  تایآلا و  یف  نیلوأـملا  رفک  نم  مهنم  و 
یف عقو  ام  هدیؤی  اهنم و  رهاظلا  وه  ام  ریغ  رخأ - تالیوأت  تاموهفم و  اهل  تناک 

ادح و  انطب - ارهظ و  نآرقلل  نأ  همالک ص :

(1)

اعلطم و 

اهدورو اهلوزن و  یف  هدـئاف  الف  هیبشت  میـسجت و  نود  نم  یلوألا  اهتاموهفم  اهرهاوظ و  یلع  هلومحم  رابخألا  تاـیآلا و  نکی  مل  ول  و 
مهلالض و قلخلا و  ریحتل  هبجوم  اهنوک  مزلی  لب  سانلا  هفاک  قلخلا و  مومع  یلع 

.تاقبط ثالث  یلع  ثیدحلا  نآرقلا و  تاهباشتم  مهف  یف  سانلا 

ملعلا یف  نوخسارلا  یلوألا  هقبطلا 

.اضقن وأ  اصقن  هنم  مزلی  هدسفم  نود  نم  یلوألا - اهتاموهفم  یلع  اهولمح  نیذلا  مه  و 

لوق رـس  ملعی  انه  نم  اهلئاق و  نم  اهتعمـس  یتح  هیآ  ررکأ  تلز  ام  قداصلا ع : لاق  امک  همـالک  یف  ملکتملا  دوهـش  ماـقم  علطملا  - 1
ملکتلا یف  یلاعت  قحلا  نع  نوبونی  هوالتلا  دـنع  مهنـأل  هیعدـألا  نم  ریثک  یلع  هللا  مـالک  هوـالت  نورثؤی  هللا و  لـهأ  نأ  ءاـفرعلا  ضعب 

هر س  همالکب ،
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نییمالسإلا ءامکحلا  نم  نویرهاظلا  ءاملعلا و  نم  یلقعلا  رظنلا  لهأ  مه  هیناثلا و  هقبطلا  و 

روط نع  مهلوقع  قتری  مل  ثیح  هیثـحبلا  مهتامدـقم  هیرظنلا و  مهنیناوـق  قباـطی  هجو  یلع  ثیداـحألا  تاـیآلا و  کـلت  نولوأـی  مه  و 
.يرظنلا ملعلا  يرکفلا و  لقعلا  روط  ءارو  ام  یلإ  مهرارسأ - مهنطاوب و  دعتی  مل  ثحبلا و 

همسجملا هلبانحلا و  مه  هثلاثلا و  هقبطلا  و 

نأ یلإ  اوبهذـف  هملظملا  هیواهلا  هذـه  نع  اوقتری  مل  ملاعلا و  اذـه  روط  یف  مهـسوفن  تفقوت  نیذـلا  مه  ثیدـحلا و  هغللا و  لهأ  نم 
عورفلا یلع  مولعلا  یف  نیرـصتقملا  هلمج  لب  قلخلا  رثکأ  لاحب  قیلألا  نکل  اریبک  اولع  نولوقی  امع  یلاـعت  ینامـسج  وأ  مسج  مههلإ 
ینعملا اذـه  یلع  لدـی  ام  ءایحإلا  باتک  یف  رکذ  نآرقلا و  رهاوج  باتک  یف  ءایحإلا  بحاص  هب  حرـص  امک  هثلاثلا  هقیرطلا  هیعرـشلا 

رثکأ نأ  رهاظ  هاروتلاب و  بعلت  الف  الإ  افرـص و  ایدوهی  نک  لاقی  امک  ـالحف  اسدـقم  افرـص و  اـهزنم  وأ  اـقلطم  اهبـشم  نک  لاـق  ثیح 
رصقملا یلاغلا و  یقیرط  نم  الک  نأ  قحلا  اقلطم و  اهبـشم  اونوکی  نأ  یقبف  الحف  اسدقم  افرـص و  اهزنم  اونوکی  نأ  مهنکمی  سانلا ال 

نیعلاب رهاـظملا  یف  رظنی  اـمهنم  لـکف  ناـفرعلا  ملعلا و  یف  نیخـسارلا  قیرط  وه  يذـلا  لادـتعالا  نع  فارحنا  هبـشملا  لوؤملا و  يأ 
جوز نکمم  لـک  نأ  ملعی  نیتمیلـسلا  نینیعلا  وذ  وهف  خـسارلا  لـماکلا  اـمأ  ینمیلاـب و  هلوؤملا  يرـسیلاب و  همـسجملا  نکل  ءاروـعلا -

یش لک  یلع  ضئافلا  هنأ  ملعیف  قحلا  هجو  یلإ  رظنی  ینمیلا  نیعلابف  هرکذ  رم  امک  هبر  یلإ  هجو  هسفن و  یلإ  هجو  ناهجو  هل  یبیکرت 
لوح اهل  سیل  نأ  ملعی  قلخلا و  یلإ  رظنی  يرسیلا  نیعلاب  لامج و  هلیضف و  لامک و  ریخ و  لک  هیلإ  دوعیف  یـش ء  لک  یف  رهاظلا  ء و 

صقن و لک  اهیلإ  یهتنیف  صئاقن  مادعأ و  اهتاوذ  یف  یه  تایلجتلا و  نوئـشلا و  هیلباق  الإ  اهل  نأش  میظعلا و ال  یلعلا  هللااب  الإ  هوق  و ال 
اهلوبق نوکلا و  نول  نع  اهفیفـش  دوجولا  تعن  نع  نکمملا  تاذ  ولخ  یف  هلاـح  ناـسل  قـبط  هلاـقم  ناـسل  ـالئاق  روـثد  روـتف و  هفآ و 

.اهتاذ یف  دوجولا  نول  ذوفن  اهیلع و  قحلا  رون  قارشإ 
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رمألا لکاشت  اهباشتفرمخلا و  تقر  جاجزلا و  قر 

رمخ حدق و ال  هنأک  حدق و  رمخ و ال  هنأکف 

: هیبنت مهو و 

فعـضل اومهوت  نافرعلا  ماقم  اوغلبی  مل  ءاـفرعلا و  ءاـملعلا  قیرط  اولـصحی  مل  نیذـلا  نیدـلقملا  نیفوصتملا  نم   (1) هلهجلا ضعب  نإ 
ماقمب ءافرعلا  هنـسلأب  هتوعنملا  هیدـحألا  تاذـلل  لـعفلاب  ققحت  ـال  نأ  مهـسوفن  یلع  مهولا  ناطلـس  هبلغ  مهتدـیقع و  نهو  مهلوقع و 

و هیسحلا - هیناحورلا و  اهاوق  هروصلا و  ملاع  وه  ققحتملا  لب  یلاجملا  رهاظملا و  نع  هدرجم  بویغلا  بیغ  هیوهلا و  بیغ  هیدحألا و 
هخـسن جذومنأ و  ریغـصلا  ناسنإلا  اذـه  يذـلا  نیبملا  باتکلا  (2) و  ریبکلا ناـسنإلا  هقیقح  وه  هنودـب و  ـال  عومجملا  رهاـظلا  وه  هللا 
رباـکأ یلإ  رمـألا  اذـه  هبـسن  ملعلا و  نم  هبترم  یندأ  هل  نم  هب  هوفتی  ـال  هفرـص - هقدـنز  حیـضف و  رفک  لوـقلا  کـلذ  هنع و  هرـصتخم 

ءارتفا مهئاسؤر  هیفوصلا و 

نع درجملا  دوجولاب  دارملا  وه  هدـحولا و  یف  هرثکلا  ماقم  اورکنأ  دـق  هرثکلا و  یف  هدـحولا  ماقم  هب  اوفرتعا  يذـلا  اذـه  هقیقحلاب  - 1
هرثکلا و یف  هدحولا  ماقم  ءایشألا ال  لک  هقیقحلا  طیسب  هرـس  سدق  فنـصملا  مهنم  لوحفلا و  لوقب  دارملا  وه  رهاظملا و  یلاجملا و 

ماقم هدحولا و  یف  هرثکلا  ماقم  نیماقملا  نیب  عماجلا  دوجولا  نأل  بجاولا  نم  لمکأ  وه  ام  روصتی  نأ  مزل  هومهوت  امک  رمألا  ناک  ول 
ماقم هلمجلاب  مهحلطـصم و  وه  امک  لیـصفتلا  یف  لامجإلا  ماقم  لاـمجإلا و  یف  لیـصفتلا  ماـقم  يرخأ  هراـبعب  هرثکلا و  یف  هدـحولا 

لحفلا فراعلا  کلذ  هب  لوقی  فرعتملا  لئاقلا  اذـه  یلاعت - هل  لامکلا  نم  هب  لوقی  ام  لکف  هرورـضلاب  لمکأ  روهظلا  ماقم  ءافخلا و 
قفتا اضیأ  ریبکلا و  ناسنإلا  یتح  نأش  هیف  هریغل  سیل  نأش  هل  نأش و  هیف  هل  الإ و  نأش  الف  سکع  نیینـسحلاب و ال  زئافلا  نیتسایرلا  وذ 

ذإ ریبکلا  ناسنإلا  نیعتب  نیعتملا  دوجولا  فرـصلا ال  نیعتاللا  دوجولا  هقیقح  وهف  اههنکب  فرعت  یلاعت ال  قحلا  هقیقح  نأ  یلع  لکلا 
هنأل ایلعلا  تافـصلا  نم  يرون  نییعتب  وأ  اهریغ  وأ  ناسنإلا  وأ  سفنلا  وأ  لقعلا  نیعتک  یناکمإ  نیعتب  اـمإ  نیعتم  اـنل  فورعملا  دوجولا 

نیعت هذـه  لک  هیلاـمکلا و  تافـصلا  نم  کـلذ  ریغب  وأ  هاـیحلا  ناونعب  وأ  رونلا  ناونعب  وأ  دوجولا  ناونعب  هقیقحلا  ملعی  روصتی و  اـمإ 
نیعت لک  نأ  ءامعلا  ریـسفت  یف  هرـس  سدق  یـشاکلا  قازرلا  دبع  لماکلا  خیـشلا  نع  انلقن  دـق  لب  فرعت - نیعت ال  الب  هقیقحلا  سفنف 
هتاذـب سدـقألا  هتاذـل  راکنإ  اذـه  لب  هجو  قافتالا  کلذـل  نکی  مل  ققحت  هروکذـملا  هبترملا  کـلتل  نکی  مل  ول  هلمجلاـب  قولخم و 

هر س  یلاعت ، هناحبس و 
هر س  هنالطب ، یلإ  هراشإ  لاحلل  واولا  هرس و  سدق  فنصملا  نم  مالکلا  اذه  - 2
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دوجولا قالطإ  رباکألا  ءالؤهب  هلهجلا  نظ  ببـس  نوکی  نأ   (1) دعبی مهرئامض و ال  مهرارـسأ و  هنع  یـشاحتی  میظع  کفإ  ضحم و 
یلظلا ینعملا  یلع  دوجولا  نوقلطی  ام  اریثک  مهنإف  یلقعلا  ماعلا  ینعملا  یلع  هرات  لماشلا و  قلطملا  یلع  هرات  قحلا و  تاذ  یلع  هراـت 

یف یبرعلا  خیـشلا  لوـق  لـیبقلا  اذـه  نـمف  اـهماکحأ  هـیلع  يرجیف  هصاـخلا  تادوـجولا  تاـنیعتلا و  بـتارم  یلع  هنوـلمحیف  ینوـکلا 
دوجولا و هرئاد  نع  جراخلا  یبیغلا  وأ  هحتافلل  هریـسفت  یف  يونوقلا  لاق  ام  هانتم و  وهف  دوجولا  یف  لـخد  اـم  لـک  هیهلـإلا  تاریبدـتلا 

ءالع خیـشلا  رکذ  هینهذـلا و  لاوحألا  یقابک  نیعم  لاح  هیوهلا و  بیغ  تایلجت  نم  لجت  دوجولا  بیغلا و  حاتفم  یف  لاق  ام  لعجلا و 
ثدـحملا و دوجولا  رونب  طیحم  مدـعلا  هملظ  ضحملا و  مدـعلا  ملاع  هعیبطلا  قوف  ینعی  اهقوف  نأل  دراولا  دراشلا و  هلاسر  یف  هلودـلا 

ملاع هایحلا  ملاع  قوف  نأ  ملعا  جراعملا و  جرادـم  یف  لاق  اـم  یلإ  هراـشإ  هنم  لوقلا  اذـه  هاـیحلا  نیع  دـجوت  تاـملظلا  یف  يأ  اـهیف 
وحنلا اذه  لباقی  ام  مدـعلا  نم  مهدارم  نوکی  دـق  هنأ  رهظف  یهتنا  هملاعل  هیاهن  دودولا و ال  کلملا  ملاع  دوجولا  ملاع  قوف  دوجولا و 

راثآلا و أدـبم  نوکی  ام  مهفرع  یف  دوجولا  نأل  زاجملا  یلع  لـب  هقیقحلا  لـیبس  یلع  قـالطإلا  اذـه  نکی  مل  نإ  یلظلا و  دوجولا  نم 
لک هنع و  اربخم  امولعم و  نوکی  ام  دوجولا  نم  مهدارم  نوکی  نأ  اضیأ  نکمی  و  ناوکألا - أشنم 

قلطملا یلع  قلطی  دوجولا  دوجو و  یلاعم  بجاولا  نأ  ءافرعلا  ءامکحلا و  رباکأ  نم  اوعمـس  اذإف  تاقالطإ  دوجولل  ناک  امل  ینعی  - 1
هملظ مهلوقک  دوجولا  رباکألا  ءالؤه  اوفن  اذإ  اذـک  نظلا و  اذـه  قرطت  ناک  قادـصم  يأ  یلع  قدـصلا  ثیح  نم  ماعلا  یطاـسبنالا و 

يأ صاخلا  یفن  باب  نم  ناک  کلذ  وحن  دودولا و  کلملا  ملاـع  دوجولا  ملاـع  قوف  مهلوق  ثدـحملا و  دوجولا  رونب  طـیحم  مدـعلا 
صاخلا ال یفن  هیلع و  قداص  صاخلا و  دوجولا  یف  ققحتم  وه  امب  وأ  موهفم  وه  امب  دوجوملا  موهفم  یفن  وأ  طـسبنملا  دوجولا  یفن 

نم ماعلاب  قلطملا و  دوجولاـب  طـیحم  قح  دوجو  هنأ  راـبتعاب  هیلع  اـیلاع  هب و  اـطیحم  دوجولا و  ءارو  یلاـعت  هنوکف  ماـعلا  یفن  مزلتـسی 
نأـب ال اوهوفتف  قلطم  لوقب  دوجولا  ءارو  یلاـعت  هنأ  تاراـبعلا  هذـه  نم  اونظ  هلهجلا  ءـالؤه  دودـحملا و  دوجولا  یلع  قدـصلا  ثیح 

هر س  ًاْئیَش ،* ِّقَْحلا  َنِم  ِینُْغی  َّنَّظلا ال  َّنِإ  نظلا  ضعب  نم  اذه  و  هیدحألا - هبترملل  ققحت 
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ثیح ال بویغلا  بیغ  طرشب ال و  هیقیقحلا  هدحولاف  ینعملا - اذهب  دوجوم  ریغف  هتیوه  هنک  هتاذ و  هفرعم  یلإ  لیبس  لقعلل  نوکی  ام ال 
نم ذوخأـملا  یلع  قلطی  دـق  دوجولا  نأ  یلع  هریغل  دوجوم  ریغ  هنأ  هیلع  قدـصیف  هکاردإ  هدوهـش و  یف  مدـق  قلخلا  نم  دـحأل  نوکی 

هتانیعت و ههج  نم  الإ  دـحأل  هروهظ  هلین و  نکمی  ذإ ال  یلاعت  هنع  ابولـسم  نوکیف  یطبارلا  دوجولا  یلإ  هعجرم  اـضیأ  وه  نادـجولا و 
یف هتاذ  یلع  هتاذب  رهظی  هتاذف  ناکمإلاب  بوجولاب ال  هوقلاب و  لعفلاب ال  وه  امنإ  هدوجو  هسفنب و  هلامک  هتاذب و  هققحت  نکل  هرهاظم 
هتاذ یلع  لب  هریغ  یلع  رخآ  روهظ  روهظلا  اذه  دعب  رهظی  روهشملا و  ثیدحلا  یف  یفخملا  زنکلاب  هنع  ربعملا  هفرـصلا  هیدحألا  هبترم 

هیلقعلا یئارملا  یف  هیمویقلا  تاذلا  هدهاشم  وه  يوناثلا  روهظلا  اذه  هیفورعملاب و  هنع  ربعملا  رهاظملا  یف  روط  دعب  اروط  روهظلا  وه  و 
و ءافخ - ءالج و  روهظلا  تاجرد  بسح  یلع  لهاج  ملاع و  دیلب و  یکذ و  لک  رعاشمب  و  فراع - دهاش و  لک  كرادمب  هیسفنلا  و 

لامکلا ملثنی  ـال  تاذـلا و  هدـحو  حدـقی  ـال  تانوئـشلا - یف  تواـفتلا  تاروهظلا و  یف  رثکتلا  اـصقن و  ـالامک و  كرادـملا  تاـقبط 
- لیق اذل  یش ء و  هعم  نکی  مل  ناک و  ثیح  ناک  امک  نآلا  لب  هیلع  ناک  امع  یلزألا - تباثلا  دوجولا  هب  ریغتی  یبجاولا و ال 

اددعت ایارملا  تددع  تنأ  اذإ  هنأ  ریغ  دحاو  الإ  هجولا  ام  و 

یقیقحلا دوجولا  نع  رورشلا  تاهج  یفن  یلإ  هراشإلا  یف  ( 31  ) لصف

دوجولا هیئیش  نیهجو  یلع  نوکی  نکمملل  هیئیشلا  نأ  ملعا   (1) یقیقحلا دوجولا  نع  رورشلا  تاهج  یفن  یلإ  هراشإلا  یف  ( 31  ) لصف
هیهاملا هیئیش  و 

لباقی ام  هب  داری  لاقی و  دق  هسفنل و  هسفنب  هسفن  یف  دوجولا  هنأل  هنأش  یلاعت  تاذلاب  بجاولا  هب  داری  یقیقحلا و  دوجولا  لاقی  دق  - 1
عم هیهیدب و  اهنوکل  هنوئملا  هفیفخ  ریخ  دوجولا  ینعأ  هلأسملا  هذـه  و  انهاه - دارملا  وه  مدـعلا و  درطی  يذـلا  يأ  یعازتنالا  موهفملا 

هیرـشلا صقنلا و  رابغ  حنت  مل  امف  یلجتلا  نایرـس  اودهاشی  یتح  امئاد  اهرکذت  نم  نیکلاسلل  دب  دئاوفلا ال  هریثک  نیزاوملا  هلیقث  اذه 
هر س  یلاعت ، هیلجت  كوش  درو و  لک  دوجو  نأب  هوفتلا  کل  غسی  مل  دوجولا  هرضح  زع  هحاس  نع 
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سفن نع  هرابع  هیناثلا  ملاوعلا و  نم  ملاع  بتارملا و  نم  هبترم  یف  نکمملا  روهظ  نع  هرابع  یلوألاف  توبثلاـب  مهدـنع  هربعملا  یه  و 
فرظ يأ  یف  دوجولا  کلذ  هیوه  سفن  بسحب  هیلع  اهب  مکحلا  هنم و  اهعازتنا  دوجولا و  رونب  لقعلا  دنع  اهروهظ  هیهاملا و  هیمولعم 

(1) هتمعز اـمک  دوجولا  سفن  نع  هیئیـشلا  هذـه  كاـکفنا  ریغ  نم  کـلذ و  یف  ریثأـت  لـعج و  لـلخت  ریغ  نم  اـنهذ  وأ  اـجراخ  ناـک 
لب اهل - هفـص  دوجولا  ریـصی  نأب  تسیل  تایهاملا  هیدوجوم  نأ  تملع  دـق  نیءاشملا و  نم  نیلـصحملا  يأر  وه  ام  یلع  لب  هلزتعملا 

زاتمی هیئیـشلا  هذـهب  ارارم و  هرکذ  رم  امک  هیهاـملا  وه  موهفملا  دوجولا و  وه  دوهـشملاف  هب  هدـحتم  دوجولا و  نم  هلوقعم  ریـصت  نأـب 
یلاعت هلوق  یف  هیلإ  ریـشأ  امک  اهبر  نذإب  دوجولا  یف  لخدـیف  نک  رمأ  عمتـست  یبوبرلا و  ضیفلا  لـبقت  عنتمملا و  نع  نکمملا  هیهاـم 

.ُنوُکَیَف ْنُک  َُهل  َلوُقَن  ْنَأ  ُهانْدَرَأ  اذِإ  ْیَِشل ٍء  اُنلْوَق  امَّنِإ 

.هل الباق  هیلع  امدقم  نوکی  فیکف  جراخلا  بسحب  هعرف  هدوجو و  نیع  یه  تررق  ام  یلع  نکمم  لک  هیهام  نإ  لاقی  ال 

هیهلإ و بتارمل  هلقعت  هتاذـب و  لوألا  قحلا  ملع  اهؤشنم  هیلامجإ - هقباس  هبترم  اـهل  هلـصفملا  هصاـخلا  تادوجولا  نکل  معن و   (2) انلق
هیتاذ تافص  ءامسأ و  هقباسلا  هبترملا  کلت  یف  اهل  ناک  تلصفت  تددعت و  تلزنت و  نأ  لبق  تادوجولا  کلتف  هنوئش 

هیئیـشلا نع  اوربع  اـضیأ  هلزتعملا  نإ  ثیح  هلزتـعملا  عم  قفاوتلا  مهوأ  اذـک  هتباـثلاب و  ناـیعألا  مهفیـصوت  كاـکفنالا  مهوأ  نإ  و  - 1
یملعلا دوجولل  هیعبت  هیلفطت  ءافرعلا  دنع  هیتوبثلا  هیئیـشلا  هذه  نإف  كاذ - نم  اذه  نیأ  نکل  توبثلاب و  تادوجولا  هفاک  نع  هکفنملا 

دنع هیملع و  وأ  هینیع  تناک  ءاوس  تادوجولا  هفاک  نع  هکفنم  هلزتعملا  دنع  هیتوبثلا  اهتیئیش  يرخأ  هرابعب  هیلالقتسا و  هلزتعملا  دنع  و 
هر س  لزألا ، یف  یملعلا  دوجولا  نع  لازی ال  امیف ال  اهب  هصاخلا  هینیعلا  اهتادوجو  نع  ءافرعلا 

دوجولا یلع  دوجولاب  مدـقتلا  مزلی  نک و ال  رمأ  عامتـسا  هیلباقلا و  یف  یفکی  هیهاملل  رهوجتلاب  مدـقتلاف  الإ  نانعلل و  ءاـخرإ  اذـه  - 2
هیملعلا تآشنلا  یف  اهتازورب  هقباسلا و  اهناوکأ  رابتعاب  هعیبطلا  ملاع  یف  اهب  هصاخلا  تادوجولا  یلع  دوجولاب  مدقتلا  نم  هرکأ  ام  معن 

هیقحألاب امدـقت  دوجولل  نإف  دوجولا  هلاصأ  هیهاملا و  هیرابتعا  یلع  ءاـنب  امیـس  ـال  موقأ و  نیبأ و  رهظأ و  هیئاـنعلا  هیملقلا و  هیحوللا و 
هر س  عبتلاب ، هلوهجملا  ضرعلاب  هققحتملا  هیهاملاک 
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قحلل اهتیمولعم  رابتعاب  اقباس  هدوجوملا  هصاخلا  تادوجولل  هعبات  اضیأ  هبترملا  کلت  یف  یهف  هتباثلا  نایعألا  تایهاملا و  اهنع  ثعبنی 
رابتعاب يأ  هجولا - اذـه  یلع  لزألا  یف  اهتیمولعم  نأ  الإ  ملعلا  ثحابم  یف  هقیقحت  یجیـس ء  امک  هتاذ - نیع  وه  ایلامک  املع  هناحبس 

اهتوبث قبط  یلع  هرخأتملا  بتارملا  یف  تادوجولا  کلت  روهظل  أشنم  یلاعت  قحلا  ملع  یف  هیناـکمإلا  قئاـقحلا  تادوجول  اـعبت  اـهتوبث 
یف تددـعت  تزیمت و  یلاـعت و  قحلا  نع  تادوجولا  تضاـف  اذإ  مث  هیلإ  انرـشأ  يذـلا  هجولا  یلع  هناحبـس - قـحلا  تاذ  یف  یملعلا 
لک نأش  وه  امک  دوجولا  کلذ  ناضیف  سفنب  لب  لعج  فانیتسا  ریغ  نم  تایهاملا  نم  هیهام  تاذـلاب  اهنم  لک  عم  تدـحتا  جراخلا 

اهدوـجو یلع  هصاـخلا  هیهاـملا  مدـقت  جراـخلا  یف  هعقاوـلا  بتارملا  نم  یـش ء  یف  مزلی  مـلف  هریغ  نـع  زیمتملا  اـهدوجو  عـم  هیهاـم 
(1) و الامجإ ءایشألا  تادوجوب  هملع  هنیعب  وه  يذلا  یلاعت - قحلا  دوجول  هعبات  نایعألاف  یلاعت  هملع  هبترم  یف  امإ  هیلإ  یه  بوسنملا 

امک اهتالولعمب  ملعلل  مزلتـسم  هماـتلا  هلعلاـب  ملعلا  ذإ  یلاـعت  قحلا  دوجو  نع  هلـصفم  اـهتیمولعم  ههج  نم  الیـصفت  ءایـشألا  تاـیهامب 
تادوجولا ءاحنأ  الإ  سیل  لوعجملا  ضئافلا و  نأل  کلذکف  جراخلا  یف  امأ  یلاعت و  هللا  ءاش  نإ  لبق  يذ  نم  هناهرب  کعمس  عرقیس 

اهلوبق و  نایعألا - هیدوجوم  نأ  ءافرعلا  هنـسلأ  یف  عقو  اـم  قدـص  رهظف  ضرعلاـب  لـعجلا  ناـضیفلا و  یف  هعباـت  تاـیهاملا  تاذـلاب و 
هب اهفاصتا  دوجولا ال  رونب  اهنم  لک  ماکحأ  روهظ  نع  هرابع  دوجولا  راد  یف  لوخدـلاب  یبجاولا  رمألل  اهعامتـسا  يدوجولا و  ضیفلل 

هیئیشلا امأ  هرم و  ریغ  رم  امک 

نیع یف  ایلامجإ  املع  ناک  اذـهل  و  تادوجولا - لک  هطاسبب  وه  يذـلا  يدـیدشلا  دـیکألا  دوجولا  کلذ  هطاسب  لاـمجإلاب  دارملا  - 1
تافصلا ءامـسألا و  موزلم  یبوجولا  دوجولا  کلذ  نأل  الیـصفت - ءایـشألا  تایهامب  املع  ناک  امنإ  دوجو و  لکب  یلیـصفتلا  فشکلا 

هبترملا کلت  یف  هتباثلا  نایعألا  موزلملا و  دوجو  نع  دوجولا  یف  هرخأتملا  ریغلا  مزاوللا  نم  نیمزاللا  الک  هتباـثلا و  ناـیعألل  هموزلملا 
ءامـسألا هیعبتب  تایهاملا  عیمجل  هتیعماج  تادوجولا و  لک  هنادجول  دوجولا  کلذف  یـش ء  لکل  هیلع  یه  ام  نیع  رمألا و  سفن  قاح 

هیئیـش نع  دوجو و  هدوجو  نع  ذشی  تلق ال  تئـش  نإ  هرذ و  لاقثم  هملع  نع  بزعی  تلق ال  تئـش  نإف  یـش ء  لکب  ملع  تافـصلا  و 
هر س  دحاو ، ینعملاف  تباث  نیع  هیهام و  هئامسأ 
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زیمتملا دوجولا  هیئیـش  یهف  ًاروُکْذَـم  ًاْئیَـش  ْنُکَی  َْمل  ِرْهَّدـلا  َنِم  ٌنیِح  ِناـْسنِْإلا  یَلَع  یتَأ  ْلَـه  یلاـعت   (1) هلوـق یف  ناـسنإلا  نع  هیفنملا 
هروکذملا هیئیشلا  اذک  ضقانتلا و  مزلی  الئل  اهصوصخ - اهزیمت و  رابتعاب  صوصخملا 

یش ء هعم  نکی  مل  هللا و  ناک  هلوق ع : یف 

زاجملا و نم  برض  یلع  الإ  هیدوجولا  هیئیشلا  ال  هیتوبثلا - هیئیـشلا  الإ  نیفراعلا  هللا و  لهأ  دنع  هیناکمإلا  تایهاملل  سیل  نأ  مولعم  و 
امک نآلا  لاق و  یش ء  هعم  نکی  مل  هللا و  ناک  ثیدح  يدادغبلا  دینجلا  مساقلا  وبأ  قحلاب  هزئافلا  هفئاطلا  خیش  عمـس  امل  کلذ  لجأل 

ههبـش ریغ  نم  هدحولا  ماقم  یلإ  نولـصی  نیذلا  مه  و  هللا - لهأ  هفـص  یف  دـئاقعلا  دـئاوف  هلاسر  یف  هلودـلا  ءالع  خیـشلا  رکذ  ناک و 
هلاسرلا هذـه  یف  لاق  ناک و  امک  نآلا  هنأ  نوفرعی  یـش ء و  هعم  نکی  مل  ناک و  امک  مهبر  لاـمج  نودـهاشملا  داـحتالا و  لولحلا و 

ماقم ماقملا  اذـه  نیمخت و  کش و  ریغ  نم  ناـف  اـهیلع  نم  لـک  نیاـعأ  ههجو و  ـالإ  کـلاه  یـش ء  لـک  رـصبأ  هسفن و  نع  هیاـکح 
.هدحولا

اقباس عمجلا  نیع  یف  هکلهتـسم  لب  اهـسأرب  هدوجوم  نکت  مل  نإ  هتباثلا و  نایعألا  تایهاملا و  نإ  لوقنف  تامدقملا  هذه  تررقت  اذإف 
أـشنم لقعلا  لیلحت  دنع  دوجولا  نع  اهزیمت  بسحب  یه  یه  ثیح  نم  اهتاوذ  رابتعا  بسحب  اهنکل  اقحال - تادوجولا  لیـصفت  یف  و 

نم یه  یتلا  تافآلا  رورـشلا و  اهیلإ  عجری  هیثیحلا و  کلت  نم  اهل  همزاللا  مئامذـلا  صئاـقنلا و  رئاـس  ناـکمإلا و  هریثکلا و  ماـکحألا 
رابتعا مدعف  هیلإ  صئاقنلا  هبسن  نع  قحلل  هیاقو  رابتعالا  اذهب   (2) ریصتف لعج  ریغ  نم  تایهاملا  مزاول 

نیب لوادـتملا  ینعملا  هب  داری  نأ  نکمی  رهدـلا  تـقو و  هللا  عـم  یل  هلوـق ع :  یف  اـمک  هـبترملا  نیحلاـب  دارملا  دـق و  ینعمب  لـهف  - 1
هیئیش هیلوزنلا  هلسلسلا  یف  هیفنملا  هیئیـشلا  اهمکح و  یف  ام  هرهاقلا و  راونألا  هقرافملا و  لوقعلا  دوجو  ءاعو  يأ  ءامکحلا  نم  ءامدقلا 
مزلی الف  هیهاملا  هیئیـش  ناسنإلا  ظـفلب  اـهیلإ  راـشملا  هتبثملا  هرـس و  سدـق  فنـصملا  لاـق  اـمک  هعیبطلا  ملاـع  یف  هب  صاـخلا  هدوجو 

یف ناسنإلا  راوطأ  یلإ  هراشإ  هیآلا  نوکی  نأ  نکمی  هیلع و  هیناـسنإلا  قـالطإ  عم  هنع  هیئیـش  یفن  ثیح  نم  هیلإ  راـشأ  اـمک  ضقاـنتلا 
نم هداـملا  هنم و  فیعـض  یـشلا ء  هوق  نـأل  هوقلا  هب  دـیرأ  اـهتابثإ  هیلعفلا و  هیئیـشلا  یفن  هب  دـیرأ  هیئیـشلا  یفنف  هیدوعـصلا  هلـسلسلا 

هر س  یشلا ء ، تاموقم 
عم هضیف  یف  لداعتلا  مدع  هبسن  نع  هیلإ و  تالاعفنالا  رورشلا و  دانتـسا  نع  قحلل  هیاقو  هیجراخلا  تابکرملا  یف  یلویهلا  نأ  امک  - 2

هر س  توافت ، نم  نمحرلا  قلخ  یف  يرت  ام  يوتسا و  شرعلا  یلع  نمحرلا  نأ 
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اهمزاول دانتسا  تایهاملا و  هیئیش  رابتعاب  ذإ  هعیرشلا  همکحلا و  نالطب  داحلإلا و  هریحلا و  هلالـضلل و  أشنم  الـصأ  تایهاملا  نایعألا و 
.تالاکشإلا نم  ریثک  عفدنی  اهیلإ 

انهاه هدادعتـسا و  ءوس  هرهوج و  صقن  هنیع و  روصق  ببـسب  دابعلا  ضعب  نع  یـصاعملا  رودص  ملاعلا و  اذه  یف  رورـشلا  عوقو  اهنم 
هتاـیلجت روصب  هملع  هنوـطب و   (1) رابتعاب هنوئـش  هلمج  نم  نایعألا  هیئیـش  اودـع  نیدـحوملا  نم  نیققحملا  ضعب  نأ  یلع  ردـقلا  رس 

نم ال ءاملعلا  نم  لـق  (2) و  هفیعـضلا لوقعلا  ریحی  هلأسملا  هذـه  یف  ضوخلا  نکل  اهروهظ  یلع  هقباس  هبترم  یف  هتاذ  نیع  وه  يذـلا 
هطارـص قحلا و  ننـس  نع  همدق  لزت  الف  هلقع  تابث  هکولـس و  هوق  هملع و  خوسرل  هلـضم  هنتف  و  هیلع - هرـضم  ارـض  رـسلا  اذه  نوکی 

هفرعی قراف  همث  نکل  هتدحو و  یف  هنماکلا  هتاذ  ماکحأ  نم  اضیأ  هنوئـش   (3) تناک نإ  هلوقب و  يونوقلا  راشأ  کلذ  یلإ  میقتـسملا و 
انیع روهظلا  قلطم  ءایـشألل - امکح  روهظلا  قلطم  اضیأ و  لاق  هللا و  ءاش  نمل  الإ  اهنم  صلخم  اهل و ال  لحاس  راحب ال  انهاه  لمکلا و 

(4) ملعلا اهیلع  لمتـشا  یتلا  بتارملا  نم  هبترم  لک  یف  يدوجولا  روهظلا  نیعت  دوهـشملا و  زیمتلاـب  یمکحلا  روهظلا  نیعت  دوجولل و 
هبسنلاب

هر س  نطابلا ، مسا  رهظم  نایعألا  هیئیش  نأ  رابتعاب  يأ  - 1
بـسانت هملظلا ال  رونلا و  نع  مدـعلا و ال  نع  یبأت  اهنإ ال  ثیح  تایهاملا  هیئیـش  نأل  مهلک  نکی  مل  ول  هیرکفلا  لوقعلا  لج  لـب  - 2

الإ لعجلا  نود  اهنأ  هلوعجم و  تسیل  اهنأل  هیلعف  وأ  رهاظ  وه  هیتاذ و  انوئش  یه  نوکت  فیکف  تحبلا  رونلا  فرـصلا و  دوجولا  هیئیش 
مدـع وـحنب  دوـجو  ریغ  اـهنوک  نإ  ثیح  هنأـش و  یـش ء  وـه  اـملک  نإ  هیئیـش و  اـهل  نإ  ثیح  دـیحوتلا  یلإ  نـیققحملا  ضعب  رظن  نأ 

تادوجولا هذهل  هضراع  تادوجولا  تادوجو و  تایهاملا  نأ  مهـضعب  نع  القن  باتکلا  لئاوأ  یف  رم  دق  مدـعلا و  رابتعا  ال  رابتعالا -
هر س  هفص ، هملع  یلاعت و  هل  هیملع  روص  اهنإ  ثیح  و 

تایهاملا یف  هنم  رهظأ  تادوجولا  یف  نوئشلا  ظفل  نأل  هرس  سدق  فنصملا  بولطم  یلع  اهدرجمب  لدت  ههباشتم ال  هرابعلا  هذه  - 3
هر س  همالک ، ینرضحی  بولطملا و ال  یلع  لدی  ام  اهدعب  ام  وأ  هرابعلا  هذه  لبق  ام  یف  لعل  و 

هر س  توافت ، نکی  مل  نیدحتم  مولعملا  ملعلا و  ناک  امل  نکل  ملعلا  فذح  رهظألا  نأ  نظت  کلعل  - 4
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نأ يرخأ و  هبترم  یف  همکحل  ریاـغم  هبترم  یف  اـضیأ  همکح  يرخأ و  هبترم  یف  هنیعت  روهظل  فلاـخم  هجو  نم  قـلطملا  دوـجولا  یلإ 
طرشب یش ء  نم  یش ء  یف  یـشل ء   (1) تباثلاف رخآلا  نع  امهنم  لک  هب  زاتما  يذـلا  ریغ  عماج  رمأب  نیروهظلا  یف  كارتشالا  لوصح 

وأ انامز  وأ  اناکم  وأ  الاح  وأ  طرشلا  ناک  هبترم  طورشلا  طرـشلا و  کلذ  مدعب  هنع  یفتنی  هل و ال  تبثی  هنع ال  یفتنملا  وأ  طورـش  وأ 
ثیح نم  اهل  هیاهن  کلذ ال  وحن  لاوحألا و  بتارملا و  نم  نیعم  لک  یلإ  هبسنلاب  نیعت و  لک  ثیح  نم  دوجولا  ماکحأ  کلذ و  ریغ 

همالک یهتنا  لوصألا  تهانت  نإ  لیصفتلا و 

هیتاذلا اهتیریخ  یفانی  هجو ال  یلع  دوجولا  هعیبطل  تافآلا  رورشلا و  قوحل  هیفیک  یف  رخآ  لیبس  نم  مالکلا  فنأتسی  هیف  ( 32  ) لصف

اهموهفم و بسحب  هنیابتملا  تاـیهاملا  نم  هیهاـم  یلع  يدـحألا  قحلا  دوجولا  یلجت  یتم  هنأـب  هرکذ  فلـس  اـمم  تنطفت  دـق  کـلعل 
اهنم لک  یف  رهظ  هتیقحب ]  ] هتقیقحب اقح  هب  هبجاو  وأ  هدوجوب  هدوجوم  تراصف  لـطابلا  یلع  قحلاـب  فذـق  دـق  اـهمزاول و  اـهتیئیش و 

تافصلا و کلت  نأ  اقباس  تملع  دق  نیعم و  تعن  هصاخ و  هفصب  تانیعتلا  بتارم  نم  هبترم  لک  یف  فصتا  اهنولب و  نولت  اهبسحب و 
اهل هعبات  نهذلا  بسحب  هصاخلا  تادوجولا  یلع  همدقتم  ءافرعلا  دـنع  نایعألاب  ءامکحلا و  دـنع  تایهاملاب  هامـسملا  هیتاذـلا  توعنلا 
نیب تاذـلا و  بسحب  تاـیهاملا  نیب  فلاـختلاف  هیهاـملا  ـال  دوجولا  وـه  نوـکی  اـمنإ  لوـعجملا  ضاـفملا و  نوـکل  جراـخلا  بسحب 

فعضلا هدشلا و  سفنب  تادوجولا 

درجتلا بتارم  یلعأ  وه  دـح  یف  يأ  یـش ء  یف  یقرافملا  دوجولا  وه  یـش ء  نم  هل  تباث  لـقعلا  نأ  هبترم  طرـشلا  نوکل  لاـثملا  - 1
تباث هنأ  الاح  طرـشلا  نوکل  لاثملا  طرـشلا و  کلذ  مدع  عنم  تبثی  مل  ام  یلاعت  بجاولا  نیب  هنیب و  هطـساولا  مدع  طرـشب  یناکمإلا 
ناکم طرـشب  دح  رادـقملا  یف  روشنلا  نم  تابنلل  تباث  هنأ  اناکم  طرـشلا  نوکل  راح و  جازم  طرـشب  اهنم  دـح  هعاجـشلا  نم  دـسألل 

هر س  الثم ، عیبرلا  نامز  طرشب  اذک  سمشلل و  هجاوم 
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یف  (1) دحاولا ءاملاک  هبـسحب  یـش ء  لـک  یف  رهظی  هیتاذـلا  هتقیقح  هدـحو  عم  دوجولا  هلمجلاـب  وندـلا و  ولعلا و  رخأـتلا و  مدـقتلا و 
نع تاذـلا  بسحب  هولخ  عم  تاـجاجزلا  نولب  نوـلملا  سمـشلا  عاعـشک  جاـجأ و  حـلم  هنم  تارف و  بذـع  هنمف  هفلتخملا  عـضاوملا 

.ناولألا

فاصوألا نع  ایرع  هتاذ  ثیح  نم  هتاذ  یف  ناک  ام  لک  ثیداحألا  ضعب  حرـش  یف  هل  هلاسر  یف  يونوقلا  نیدلا  ردـص  خیـشلا  لاق  و 
رمألا هیلباق  بسحب  نوکی  امنإ  ملاع  هبترم و  نیعتم و  لک  هیقیقح  یف  هنیعت  هروهظ و  نذإف  فطللا  هیاغ  یف  ناک  هیدییقتلا و  هفلتخملا 

تافـصلا لاـعفألا و  نم  یلاـجملا  رهاـظملا و  یلإ  بـسن  اـم  لـک  نأ  رهظ  دـقف  یهتنا  هروـهظ  هـنیعت و  هیـضتقملا  هـبترملا  نـیعتملا و 
و روهظ - دوجو و  ههج  هیهام و  تاذ و  ههج  صاخ  دوجوم  لکل  ذإ  هجو  نم  اـهنع  بولـسم  هجو و  نم  اـهل  تباـث  وهف  هصوصخملا 
اذ نکمم  لک  نوک  تبث  اذإ  ءایـشألا و  یلع  ریخلا  هضافإ  یلع  رکـشلا  دـمحلا و  هل  تاـیهاملا و  یلع  دوجولا  هضاـفإ  ـالإ  قحلل  سیل 

تملع ههجب و  امهنم  لک  هنع  هبلس  هل و  هیلإ  بسنی  ام  تابثإ  هحص  يریغ و  بوجو  یتاذ و  ناکمإ  نیتیثیح  دوجو و  هیهام و  نیتهج 
یف هیبشتلا  هیزنتلا و  نأ  تیرد  دقف  تایهاملا  یه  هیرشلا  فلاختلا و  ههج  دوجولا و  وه  ءایـشألا  یف  هیریخلا  قافتالا و  ههج  نأ  اضیأ 

هضافإلا و داجیإلاف و  لیوأت  ضقانت و  الب  اـمهرهاظ  یلع  لومحم  اـمهالک  نیتهجلا و  نیتاـه  یلإ  عجری  هئاـیبنأ ع  مـالک  هللا و  مـالک 
ءانفلا و روتفلا و  للخلا و  روصقلا و  هیلباقلا و  و  هتردـق - هللا و  بنج  نم  همحرلا  فطللا و  ءاـقبلا و  لـصحتلا و  لـیمکتلا و  هیلعفلا و 

لاق ثیح  سرفلا  ضعب  همظن  امک  مهتعاطتسا  قلخلا و  لبق  نم  بضغلا - رهقلا و  لاوزلا و  ددجتلا و  روثدلا و 

ءاملا و یلع  لومحملا  دبزلاب  تانیعتلا  تایهاملا و  نم  ربع  اهردقب و  هیودألا  یف  يذـلا  ءاملاب  یهلإلا  باتکلا  یف  هیلإ  ریـشأ  امک  - 1
هر س  ءافج ، بهاذلا  هیتاذلا  تادقوملا  یلع 
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لیدبت هظحل  ره  دوب  بناج  نیز  لیمکت و  داجیا و  دوب  بناج  نآ  زا 

سدـقألا ضیفلا  نم  هجوب  اـهتاوذ و   (1) سفن نم  هجوب  اهل  لصحی  اـمنإ  تاـیهاملا  هیناـکمإلا و  قئاـقحلا  لـباوقلا و  یف  تواـفتلا  و 
ءامـسأل هعبات  اهنوک  ثیح  نم  لضفألا  قیلألا  ماظنلاب  یلاعت  هللا  ملع  یف  ءایـشألا  توبث  نع  هرابع  وه  يذـلا  یلزألا  ءاضقلاب  یمـسملا 

هصوـصخملا و اـهتاقوأ  بسحب  اـهیلع  دوـجولا  هضاـفإب  جراـخلا  یف  تاـیهاملا  کـلت  دوـجو  هتاذ و  نیع  یه  یتـلا  هتافـص  قـحلا و 
یف امهالک  یلاعت و  هللا  ملعل  عبات  ریدـقتلا  ذإ  یجراخلا  ردـقلا  هنیعب  وه  سدـقملا و  ضیفلاـب  مهدـنع  یمـسی  قحلا  نم  اهتادادعتـسا 
نإ هیلع  علطتس  امک  رخآ  ضعب  روضح  دنع  اهـضعب  لاوز  اهددجت و  ءایـشألا و  ثودح  یفانی  اذه ال  هتاذ و  نع  کفنم  ریغ  دوجولا 

اریغت ال بجوی  سدقم ال  هجو  یلع  لکلا  عدبم  یلإ  یناعملا  هذه  هبـسن  وحن  و  دمرـسلا - رهدلا و  نامزلا و  هفرعم  دنع  یلاعت  هللا  ءاش 
سدـقملا هجولا  یلع  تایناکملا  تاینامزلاب و  هتطاـحإ  ناـیب  دـنع  هلاـعفأ و  اـهنإ  ثیح  نم  هلاـعفأ  یف  ـال  هتافـص و  یف  ـال  هتاذ و  یف 

.هرعاشألا هلوقی  يذلا  هجولا  یلع  هلسر ال  و  هتکئالم - عم  یلاعت  هملکت  هیفیک  نیبتی  یلومشلا 

تایصوصخ یلإ  عجرت  تانکمملا  تادوجو  یف  مئامذلا  صئاقنلا و  نأ   (2) لصاحلا و 

العج نیفلتخم  اـمهلعجی  مل  اـضایب  ضاـیبلا  اداوس و  داوسلا  لـعاجلا  لـعجی  مل  اـمک  هنـألف  اـهتاوذ  سفن  نم  اـهفالتخا  نوک  اـمأ  - 1
نوک امأ  امهیتاذ و  سفنب  نیفلتخم  اناک  اطیـسب  العج  امهلعج  اذإ  لب  تاذـلا  مزاول  تایتاذـلا و  یف  یبیکرتلا  لعجلا  نـالطبل  تاذـلاب 

هعیبطلا هأشنلا  یف  اهفالتخاف  دوجولا  بتارم  یف  همدقتم  تازرب  هقباس و  اناوکأ  تایهاملل  نأ  نم  رم  املف  سدقألا  ضیفلا  نم  اهفالتخا 
هأشنلا یف  اهفالتخا  لظ  كانه  اهفالتخا  هیتوربجلا و  هأـشنلا  یف  اـهفالتخا  لـظ  كاـنه  اـهفالتخا  هیلاـثملا و  هأـشنلا  یف  اـهفالتخا  لـظ 
ضعب یف  هللعم 354 و  ریغ  هتافص  هؤامسأ و  و  تافصلا - ءامسألا و  فالتخا  لظ  فالتخالا  کلذ  ضیفلاب و  اهیلإ  راشملا  هیتوهاللا 

هر س  هللع ،  دقف  مل  لاق  نم  هغالبلا : جهن  بطخ 
امب کیلإ  دنتسم  وهف  هیعرـشلا  تائیـسلا  دحک  هیلقع  هصیقن  اهنیعت  هالـصلا و  دحف  هیعرـشلا  هیلقعلا و  نم  معأ  همیمذلا  هصیقنلا و  - 2
امب هدودحم و  تایهام  یه  امب  راثآلا  يدابم  یلإ  هدنتـسم  تادودحم  یه  امب  راثآلاف  کنم  سفنلا  هجو  رابتعاب  هدودـحم  هیهام  تنأ 

هر س  هللا ، هجو  دوجو و  یه  امب  اهیلإ  هدنتسم  هینارون  تاهج  تادوجو و  یه 

دلجملا 2 هعبرالا  هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  www.Ghaemiyeh.comهمکحلا  ۀیرتویبمکلا   تایرحتلل  ناهفصاب  ۀیمئاقلا  نم 433زکرم  ۀحفص 385 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j2/AKS BARNAMEH/#content_note_354_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12174/j2/AKS BARNAMEH/#content_note_354_2
http://www.ghaemiyeh.com


355 ص :

باتک نم  نیتمیرک  نیتیآ  نیب  ضقانتلا  مهوت  عفتری  هیونثلا و  ههبـش  عفدنی  کلذـب  دوجو و  وه  امب  دوجولا  یلإ  لباوقلا ال  لاحملا و 
ٌّلُک ُْلق  یلاعت  هلوق  يرخألا  َکِسْفَن و  ْنِمَف  ٍهَئِّیَـس  ْنِم  ََکباصَأ  ام  ِهَّللا َو  َنِمَف  ٍهَنَـسَح  ْنِم  ََکباصَأ  ام  یلاعت - هلوق  امهادـحإ  زیزعلا  هللا 

َنوُهَقْفَی َنوُداکَی  ِمْوَْقلا ال  ِءالُؤِهل  امَف  یلاعت  هلوق  نم  هلأسملا  هذـه  هفاطلب  ءامیإ  هیآلا  هذـهب  الـصتم  عقو  اـم  نسحأ  اـم  ِهَّللا و  ِدـْنِع  ْنِم 
هجو یلع  راتسأ  یه  امنإ  تالولعملا  نإف  اهروغ  دعب  اهـضومغل و  سانلا  یلع  تلکـشأ  دق  لولعملا  هلعلا و  هلأسم  نأل  کلذ  ًاثیِدَح و 

سانلا نإ  لیق  اذـل  اهیفنی و  نم  مهنم  بابـسألا و  تبثی  نم  مهنمف  اهیف  يرایح  ءاملعلا  يرت  ام  رمألا  کله و  نم  کله  اـهیف  لـلعلا و 
حبـصأ نوصلخملا  الإ  اهنم  صلخی  یتلا ال  هقلزملا  لاضعلا و  ءادـلا  اذـه  نم  یفـشتسا  نمف  لاـهج  يراـیح و  نیب  هلأـسملا  هذـه  یف 

.بابسألا هیؤر  هدیحوت  یفانی  ادحوم ال 

هدمحی و ههزنی و  هحبسی و  هب  بابسألا  ببسم  بابرألا و  بر  یلإ  اصاخ  اهجو  رم  امک  یش ء  لکل  نإ  ماقملا  اذه  قیقحت  هصالخ  و 
هتبترم یف  هیرکاذلا  ناسلب  هل  حبس  هرهظم و  ببسلا  اذه  يذلا  ینسحلا  ءامسألا  نم  مسا  نم  وه  امنإ  بابسألا  نم  دهاشی  يذلا  ریثأتلا 

صئاقنلا رورشلا و  نکل  ءامسألا  فالتخا  یلإ  هجوب  عجری  تادوجوملا - یف  قئاقحلا  فالتخاف  هدساف  اهنإف  هنئاکلا  هتاذ  سفن  نم  ال 
دوجولا و هقیقح  لوزن  دـنع  هرخأتملا  بتارملا  یف  اهنیب  هعقاولا  تامداصملا  بسحب  اهتادادعتـسا  لـباوقلا و  تایـصوصخ  یلإ  عجرت 

ول روصق و  هفآ و  رش و  لک  موزل  یلاعت و  قحلا  یلإ  فاضی  همالس - ریخ و  لامک و  لک  دوجو  نأب  قطان  هقحلا  عئارشلا  عیمج  ناسل 
َوُهَف ُتْضِرَم  اذِإ  مالـسلا َو  هیلع  اـنیبن و  یلع  لـیلخلا  نع  هیاـکح   (1) یلاعت هلوق  یف  امک  قلخلا  یلإ  فاـضی  تاراـبتعالا  نم  راـبتعاب 

ءافشلا هسفن و  یلإ  ضرملا  فاضأ  نمحرلا  تاولص  هیلع  هنإف  ِنیِفْشَی 

اجِرْخَتْسَی امُهَّدُشَأ َو  اُغْلبَی  ْنَأ  َکُّبَر  َدارَأَف  رخآ  عضوم  یف  اهَبیِعَأ و  ْنَأ  ُتْدَرَأَف  عضوم  یف  رـضخ ع  نع  هیاکح  یلاعت  هلوق  اذک  و  - 1
هر س  ُْهنِم ، ًاْریَخ  امُهُّبَر  امَُهلِْدُبی  ْنَأ  انْدَرَأَف  رخآ  عضوم  یف  امُهَزنَک و 
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سوفنلل باذعلا  نأ  یلإ  هراشإ  ُمیِکَْحلا  ُزیِزَْعلا  َْتنَأ  َکَّنِإَف  ْمَُهل  ْرِفْغَت  ْنِإ  َكُدابِع َو  ْمُهَّنِإَف  ْمُْهبِّذَُـعت  ْنِإ  اضیأ  یلاعت  هلوق  یف  هبر و  یلإ 
هیدرلا اهقالخأ  مزاول  نم  اهلاعفأ و  اهلامعأ و  جـئاتن  نم  هبوقعلا  نوکل  لب  ماقتنالا  ههج  نم  لوألا  قحلا  لبق  نم  سیل  هیقـشلا  هلهاجلا 
مزاول نم  ناوضرلا  هرفغملا و  نأ  دـیدش و  ضرم  یلإ  هتمهن  يدأ  نمک  هقباس  هئیطخل  هرخآلا  موی  اـهنارین  بطح  هلاـمح  یه  اـهنأکف 

امک اهلباوق و  ناکمإ  بسح  ءایشألا  یلع  هدوجو  هضافإ  هتمحر و  و  لوألا - دوجلا ]  ] دوجولا

کیلإ سیل  رشلا  (1) و  کیدیب هلک  ریخلا  هئاعد ع : یف  رکذ  ثیح  دمحم ص  اندیس  لوق  یف 

هسفن الإ  نمولی  الف  کلذ  ریغ  دجو  نم  هللا و  دمحیلف  اریخ  دجو  نمف  هنع ص : رخآ  ثیدح  یف  و 

لعفلا و یلإ  هوقلا  نم  لیـصحتلا و  نوکلا و  یلإ  مدـعلا  نم  تاـیهاملا  جارخإ  دوجولا و  هضاـفإ  دـمح  ـالإ  قحلل  سیل  نأ  رهظ  دـقف 
لیبسلا ءاوس  یلإ  يداهلا  هللا  روهظلا و  یلإ  نوطبلا  نم  لیمکتلا و 

اهیلع هلإلا  یلجتل  یلاجم  اهیف و  قحلا  روهظل  ایارم  تانکمملا  نوک  هیفیک  یف  ( 33  ) لصف

هراشا

امب هآرم  لک  هیصاخ  هسدقملا و  هتقیقحل  یلاجم  و  یلاعت - قحلا  دوجول  یئارم  تانکمملا  تایهاملا و  عیمج  نأ  قبـس  امیف  ریـشأ  دق 
اهل نکمی  ال  اهیف - ناکمإلا  صقنلا و  تاهج  مکارت  اهروشق و  هرثکل  تاسوسحملا  نأ  الإ  اهیف  یلجت  اـم  هروص  یکحت  نأ  هآرم  یه 

نیءاشملا ملعم  هرکذ  امک  دعبلا  هیاغ  یف  الإ  لوألا  قحلا  هیاکح 

سیل رـشلا  هیرهقلا و  هیفطللا و  کئامـسأ  سفن  لب  کئامـسأ  رهاظم  هیلـالجلا و  هیلاـمجلا و  کیدـیب  قـالطإلا  یلع  دوجولا  يأ  - 1
مدقت امک  مدعلا  الإ  هل  قبی  مل  رـشلل  یتاذلا  تاذلا و  نع  انثحب  انـصحف و  اذإ  انأل  عوضوملا  ءافتناب  هیفتنم  هطیـسب  هبلاس  ذـخؤی  کیلإ 

يدوجو رخآ  إدبم  نم  رورـشلل  دب  الف  ریخلا  الإ  هنم  ردصی  ضحملا ال  ریخلا  ارورـش و  تاریخ و  ملاعلا  یف  دجن  لوقی  يذلا  يونثلاف 
هر س  مدعلا ، هعجرم  رشلا  نأ  مهفی  مل  مرض و  ریغ  نم  جفن  مرو و  اذ  نمستسا  دق  ریرش -
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ادـحاو اروهظ  ءایـشألا و  یلع  ادـحاو  ایلجت  قحلل  نأ  کلذ  نایب  هیبوبرلا و  هفرعمب  فورعملا  هباتک  وه  ایجولوثأ و  یف  سیلاطاطـسرأ 
طرف هتیمامت و  هیاغل  هناحبس  هنإف  لاعفألا  هبترم  یف   (1) هسفن یلع  یناثلا  هروهظ  هنیعب  وه  ءایـشألا  یلع  روهظلا  اذه  تانکمملا و  یلع 

لثم نوکی  نأ  نکمی  هسفن ال  یلع  هتاذـل  يوناثلا  روهظلا  اذـه  و  هتاذ - نم  مامتلا  قوف  هنوکل  هتاذ  ضاف  هتاذ و  نم  هتاذ  لضف  لامک 
الف هیرونلا  یف  یضملا ء  وحن  عاعشلا  يدوجولا و  لامکلا  یف  عوبتملا  هبترم  یف  عباتلا  نوک  عانتما  نیلثملا و  هلاحتسال  یلوألا  هروهظ 
یف هیناـمحرلا  سفنلا  يرخأ و  هراـبعب  هضاـفإلا  هراـبعب و  یبـجاولا  دوجولا  لوزن  وه  يذـلا  يوناـثلا  روـهظلا  اذـه  نم  تأـشن  هلاـحم 

ضعب دـنع  ریغلا  یلع  یلجتلا  و  قوذـلا - لهأ  دـنع  هیلاـعفألا   (3) هبحملا رخآ و  موـق  ناـسل  یف  ریثأـتلا  (2) و  هیلعلا و  موق - حالطـصا 
هقیقحلا هیدـحألا و  تاذـلا  ترهظف  سدـقملا  طیـسبلا  یلاـمجإلا  ملعلا  وحن  یف  تافـصلا  ءامـسألا و  رثـکت  بسح  ددـعتلا  هرثـکلا و 

ضعب همهوت  امک  هددعتم  تایلجت  هعونتم و  تاروهظ  اهتاذ  بسحب  اهل   (4) نأ هبسحب ال  تایهاملا  یئارم  نم  دحاو  لک  یف  هیبجاولا 
.اریبک اولع  هنع  یلاعت  هقحلا  هدحولا  مالثنا  مزلی  الإ  و 

ملعی هآرملا  یف  هتروص  ناسنإلا  كردأ  اذإ  هیکملا  تاحوتفلا  باتک  یف  نیتسلا  ثلاثلا و  بابلا  یف  یبرعلا  نیدـلا  یحم  خیـشلا  لاـق 
.همظعل ربکلا  وأ  هآرملا  مرج  رغصل  رغصلا  هیاغ  یف  هاری  امل  هجوب  هتروص  كردأ  ام  هنأ  هجوب و  هتروص  كردأ  هنأ  اعطق 

ام یلع  اینبم  نوکی  نأ  نکمی  هریغ و  وه و ال  هنع ال  انئاب  سیل  یفرحلا  ینعملاک  طسبنملا  دوجولا  نإف  هسفن  عقص  نم  ام  یلع  يأ  - 1
تادوجولا و یلع  یلجتلاف  هیرابتعا  تایهاملا  تناک  امل  وأ  رم  اـمک  هنوئـش  هلمج  نم  ناـیعألا  هیئیـش  نوک  نم  نیققحملا  ضعب  لاـق 

هر س  بوجولا ، خنس  نع  یه 
هر س  نؤشتلا ، یه  قیقحتلا  یلع  اهنکل  - 2

هر س  هیفورعملا ، ماقم  و  - 3
، یلوألا قواسی  سیل  ذإ  يوناثلا  روهظلا  یف  الإ  سیل  اضیأ  اذـه  رهاظملا و  یف  الإ  سیل  توافتلاف  تاذـلا  فیکف  دـحاو  روهظلاف  - 4

هر س 
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یف بذاک  ـال  قداـصب و  سیلف  هآرملا  نیب  هنیب و  یه  ـال  هتروص و  هآرملا  یف  سیل  هنأ  ملعی  هتروص و  يأر  هنأ  رکنی  نأ  ردـقی  ـال  و 
همولعم همودعم  هدوجوم  هتباث  هیفتنم   (1) یهف اهنأش  ام  اهلحم و  نیأ  هیئرملا و  هروصلا  کلت  امف  هتروص  يأر  اـم  هتروص و  يأر  هلوق 

ملاعلا و نم  وه  اذه و  هقیقح  كرد  یف  راح  زجع و  اذإ  هنأ  ققحتی  ملعیل و  لاثملا  برض  هدبعل  هقیقحلا  هذه  هناحبس  رهظأ  هلوهجم -
.هریح دشأ  لهجأ و  زجعأ و  نذإ  اهقلاخب  وهف  هتقیقحب  املع  لصحی  مل 

غلبی نأ  یلإ  هکاردإ  یف  تزجع  هیف و  لوقعلا  تراح  يذلا  اذـه  هقیقح  نم  فطلأ  قدأ و  قحلا  تایلجت  نأ  یلع  کلذـب  هبن  لوقأ و 
دوجولاب یـش ء و ال  الب  سیل  هنأ  تملع  دق  فرـصلا و  مدعلاب  هقحلی  لوقعلا ال  نإف  مأ ال  هقیقح  كردملا  اذهل  له  لاقی  نأ  اهزجع 

هیاده اهیف  هرهاظلا  هقیقحلا  هآرملا و  قلخ  یف  همکحلاف  تحبلا - ناکمإلاب  لباقملل و ال  نیابم  یشب ء  سیل  هنأ  تملع  دق  ضحملا و 
هیهام لک  دوجو  نإف  هبسحب - یـش ء  لک  یف  هروهظ  تایهاملا و  یئارم  یلع  هیلجت  ءایـشألا و  یف  قحلا  رون  نایرـس  هیفیک  یلإ  دبعلا 

اهنع الوصفم  ـال  هناـکمإ و  هصقن و  هروصقل و  هیبجاولا  تاذـلا  نیع  ـال  هقیقحلا و  ینعملا و  بسحب  اـهتیهام  سفن  وه  سیل  هیناـکمإ 
.هناهرب یضم  امک  ققحتلا  یف  هلالقتسا  مدعل  هیلکلاب 

تایهاملا و ددـعت  بسحب  هفالتخا  هددـعت و  لصح  امنإ  هدـحاو  هضافإ  دـحاو و  لجت  ءایـشألا  یلع  یلاعت  هیلجت  نأ  تبث  امک  هنإ  مث 
(2) رارکت هنأ ال  نیبت  ققحت و  اهفالتخا 

هر س   ، z\ تسیچ ناغف  نیا  سپ  مین  چیه  \z و ر  تسیچ ناهج  نیا  سپ  یئوت  هلمج  رگ   s - \ لیق ام  معن  و  - 1
لوق قاسی  ام  امهیناث  ام و  هینینثاب  رعشی  رارکتلا  دحاو و  یلاعت  هیلجت  ذإ  رارکت  هنأ ال  امهدحأ  نیعـضوم  یف  لمعتـسی  مالکلا  اذه  - 2

یلاجملل و عبتلاـب  ضرعلاـب و  اررکم  يءارت  نأ  هیلجت  يأ  ٍنْأَـش  ِیف  َوُه  ٍمْوَی  َّلُـک  یلاـعت  هلوق  وه  هنیعب و  داـعی  ـال  مودـعملا  ءاـمکحلا 
ود یمد  رد  نافراع   z\ دننک دیدق  سگم  ناتوبکنع   s  \ .لیق امک  هننفتم  تاروهظ  هل  دـیدج و  لجت  هل  نآ  لک  نأ  فرعیلف  لـباوقلا 

هر س  انهاه ، دارملا  وه  \z و  دننک دیع 
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روهظ نأل  اهنم  رخآ  حبـش  لوصح  اـهروضح ال  ـالإ  نوکی  ـال  هقیقح  لـکب  ملعلا  نأ  دافتـسی  هنم  دـحاو و  رهظم  راـبتعاب  یلجتلا  یف 
.کل نیبت  دق  امک  ءافرعلا  هافن  دق  (1) و  رارکتلا مزل  الإ  اهروهظ و  هنیعب  وه  سیل  اهحبش 

دنع ءایـشألا  قئاقح  هیناسنإلا  سفنلا  كاردإ  نأ  یف  ءامکحلا  فلتخا  دـق  هنأ  یه  يرخأ  هقیقد  هریـصبلا  يذـل  فشکنی  اـنهاه  نم  و 
وأ اهتاذ  یلع  ءایـشألا  روص  هضافإ  ههج  نم  يأ  سکعلا   (2) جهن یلع  وأ  حشرلا  لیبس  یلع  وه  ضایفلا أ  إدـبملاب  اهلاصتا  اهدرجت و 

رهظی قیقحتلا  دنع  نفلا و  لهأ  بتک  یف  هروکذم  لئالد  هوجو و  نیبهذملا  نم  لکل  لاعفلا و  إدبملا  تاذ  یف  اهتدـهاشم  جـهن  یلع 
كاکدنا اهتاذ و  نع  اهئانف  ههج  نم  ناک  امل  إدبملاب  سفنلل  ماتلا  لاصتالا  ببـس  نأب  لب  كاذ  اذه و ال  هنأ ال  ریـصبلا  فراعلا  یلع 

اهئاقب اهتینإ و  لبج 

حـضاو هنأل  ینهذلا  دوجولا  ثحبم  یف  روکذـملا  هیلع  حلطـصملا  حبـشلا  ریغ  حبـشلاب  دارملا  اهروضح و  الإ  نوکی  هلوقل ال  نایب  - 1
نایبلا لصحم  اهـسفنب و  هینینثالا  هرثکلل و  هضورعم  هیهاملا  نوکت  ثیحب  ینهذ  دوجوب  هیجراخلا  هیهاملا  نیع  دـجوی  نأ  لب  نالطبلا 

هریثک وأ  ادوجو  هیهام ال  هدـحاو  وأ  هیهام  ادوجو و  هدـحاو  همولعملا  هیهاملا  نوکت  نأ  اـمإف  اـهانملع  اذإ  ـالثم  هیناـسنإلا  هیهاـملا  نأ 
هیهاملاف بولطملا  لوألا  یشلا ء و  ریغ  یشلا ء  حبش  نأل  الهج  ملعلا  نوکل  مزلتسم  ثلاثلا  رارکتلل و  مزلتسم  یناثلا  ادوجو و  هیهام و 

رمألا نأ  ضورفملا  ینهذلا و  دوجوملا  فالخب  راثآلا  هیلع  بترتت  یجراخلا  دوجوملا  نکل  ملاعلا  دـنع  هرـضاح  یجراخلا  اهدوجوب 
هدم ط  يرخألاب ، جراخلا  یف  یه  امهادحإب و  نهذلا  یف  هعقاو  همولعم  یه  نیتبترم  تاذ  هیجراخلا  هیهاملاف  دحاو 

دارملا نکل  نیابملاب  ریـسفت  لاعفلا  إدبملا  تاذ  یف  هدهاشملاب  هریـسفت  نأ  هلباقم و  حشرلا ال  سفن  هنأ  سکعلا  رهاظ  نم  يءارتی  - 2
نم سفنلا  یلع  لاعفلا  إدـبملا  نم  يذـلا  قارـشإلا  ساکعنا  لـب  حـشرلا  نم  دارملا  وه  اـمک  هآرملا  یف  هروصلا  لـثم  سیل  سکعلاـب 
امک رینلا  سفن  یلإ  هیلقیصلا  ءایـشألا  نم  رینلل  یتلا  هیعاعـشلا  طوطخلا  ساکعناک  قئاقحلا  نم  هیف  ام  يرتف  لاعفلا  إدبملا  یلإ  سفنلا 

نوکی نأ  لمتحی  سکعلا و  ریـسفت  خلإ  اهتدهاشم  جـهن  یلع  وأ  هلوق  حـشرلا و  ریـسفت  خـلإ  ههج  نم  يأ  هلوقف  نویـضایرلا  هب  لوقی 
هر س  امهل ، الباقم  اهتدهاشم  جهن  یلع  وأ  هلوق  نوکی  امهیلکل و  ریسفتلا  هرابعلا و  یف  ادیدرت  سکعلا  حشرلا و  یف  دیدرتلا 
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نایعألا و یف  تعقو  ام  ریغ  قئاقحلا  نم  اهاری  ام  نأ  جراخلا ال  یف  اهیلع  یه  امک  ءایـشألا  يریف  هتاذ  هدهاشم  یف  اهقارغتـسا  قحلاب و 
یف ءایـشألا  دوجو  نأب  نولئاقلا  نویقاورلا  ءامکحلا  ءافرعلا و  هافن  امم  هنالطب و  تبث  دـق  امم  وه  یهلإلا و  یلجتلا  یف  رارکتلا  مزلی  الإ 
هنع اهناضیف  اهنیعب  یه  ءایـشألاب  هناحبـس  قحلا  هیملاـع  نأ  ءایـشألا و  نم  ـال  قحلا  نم   (1) قحلل اـهتیمولعم  وحن  هنیعب  وه  و  ناـیعألا -

ءایـشألا قئاقح  نوکی  سدـقلا  ملاعب  هلاصتا  هطـساوب  قئاقحلا  روص  نم  فشاکملا  فراعلا  هکردأ  اـم  لـکف  يدوجولا  هرون  قارـشإب 
ام بسح  یلع  هدـقتعی  ءایـشألا و  هآرم  یف  قحلا  يریف  بوجحملا  صقانلا  امأ  اهتالاثم و  اهحابـشأ و  جراخلا ال  یف  اهیلع  یه  ام  یلع 
نم و  هنم - ذوعتی  هرکنی و  کلذـک  هدـقتعی  یتلا  هروصلا  ریغ  یف  هماـیقلا  موی  هل  قحلا  یلجت   (2) اذإف هدـقتعم  هروص  یلع  هفرعیف  هاری 

ءایشألا نم  اهیف  قحلا  نوری  ام  فالتخال  سانلا  نیب  دئاقعلا  فالتخا  ثعبنی  انهاه 

هر س  هریغ ، وه  ثیح  نم  هریغ  نم  قحلل  لامکتسالا  مزلی  الئل  ءایشألا  یف  قحلا  نم  هینارونلا  ههجلا  نم  يأ  - 1
دهاشم شتروص  همه  رد   z\ شاب دیاقع  هلمج  هتخت   s - \ هلوقب بهذلا  هلـسلس  یف  همظن  دق  نیدلا و  یحم  خیـشلا  ققح  اذـکه  - 2

z\ شدقتعم قفوب  زج  دوبن   z\ شدحا ترضح  یلجت ز  نآ   z\ روص هلمجب  دنک  یلجت  قح   z\ رشب مومع  رب  هک  رشحم  زور   z\ شاب
سیل مسجب و  سیل  هنأ  الإ  رتاسلا  سیلف   z\ رتاس کلالج  الإ  هل  سیل  \z و  رئاس قئاقحلا  لک  یف  کلامج   s - \ لیق ام  ینعم  اذه  و 

رون نایرس  هدوهش  عم  هلالج  تافصب  هفصی  دقانلا  ریصبلا  ققحملا  نکل  لالجلا - تافـص  هذه  کلذ و  وحن  ضرعب و  سیل  رهوجب و 
قح تاذـلاب  مایقلا  ینارونلا و  هللا  هجو  ققحت  امنیأ  دوجولا  تاذـلاب و  امایق  ادوجو و  مسجلا  یف  يری  هنإف  هرذ  هرد و  لک  یف  هلاـمج 

تانراقملا و تاقرافملا و  یف  تاذـلاب  مایق  هل  قلطملا  رهوجلا  اذـک  هصقن و  هدـح و  بلـسی  امنإ  یلاعت  هنع  نابلـسی  الف  یلاعت  مویقلا 
رهاوجلا و ال یف  داضت  دـضلا و ال  نایرطب  مدـعلا  نأ  یلع  ءانب  صخـشلاب  لب  تانراقملا  یف  عونلاب  تاقرافملا و  یف  صخـشلاب  ءاـقب 

اذک خلإ و  اذإ  هیهام  مهلوقب  هدح  یف  ربتعملا  رهوجلا  هیهام  یلاعت  هنم  بولسملا  و  کلاه - یش ء  لک  یقابلا و  وه  هنع  ءاقبلا  بلـسی 
هلامج نذإف  هجاحلا  هیهاملا و  یلاعت  هنم  بولسملا  ضحملا و  صخشتلا  قلطملا و  لامکلا  وه  هصخشت و  عوضوملا و  لامک  ضرعلا 

هر س  كرادملا ، روصق  روهظلا و  هدش  وأ  یمدع  باجحلا  هلامج و  هلالج  هلالج و 
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یلاعت هلوق  یف  هراشإلا  هیلإ  و 

یب يدبع  نظ  دنع  انأ  : 

قحلا دـهاشی  ینافلا  لصاولا  کلاسلا  هتأشن و  هیطعی  ام ال  رکنی  هیهلإلا و  تایلجتلا  نم  هبـسانی  هلاحب و  قیلی  ام  هنم  دـحأ  لـک  لـبقیف 
ابوجحم ءانفلا  لبق  ناک  امکف  یـش ء  لک  نع  ینافلا  قیـضل  قلخلا  نع  هتاذ  روصق  هئانف و  قیـض  هبجحیف  هیلإ  قلخلا  هبـسن  نع  ادرجم 
هتایلجت هیهلإلا و  بتارم  نع  لهاذ  یـش ء  لک  نع  هئانف  لجأل  لاحلا  یناث  یف  کلذـکف  يدوجولا  هئاعو  قیـضل  قحلا - نع  قلخلاـب 
دهاشیف لامجإلا  نم  ادمتـسم  لیـصفتلا  یلإ  عجارلا  یلاجملا  رهاظملا و  عیمج  یف  قحلل  فراعلا  لـماکلا  اـمأ  هیئامـسألا و  هیتاذـلا و 

ماقملا اذه  یف  هملع  نوکیف  اهبر - رونب  تقرشأ  یتلا  قئاقحلا  ضرأ  یف  ریـسیف  قحلاب  قلخلا  يریف  هتافـص  هئامـسأ و  هجو  یلع  قحلا 
یه امک  ءایـشألا  يری  هنأ  ذئنیح  قدصیف  اهتایهام  هتباثلا و  اهنایعأ  رهظم  اهتادوجو و  رهظم  ءایـشألا و  إدـبمب  ملعلا  ههج  نم  ءایـشألاب 

هدوـجو قـحلا و  تاذ  یئارم  هجوـب  ءایـشألا - نأ  اـمک  هنأ  تـبثف   (1) ضرـألا تاوامـسلا و  بیغ  هل  يذـلا  مـیرکلا  هـهجو  هآرم  یف 
یئارملا نم  هدحاو  لک  نأ  کلذ  نایب  يرخألا و  ریغ  هجوب  نیتآرملا  نم  دحاو  لک  هیتآرم  نکل  ءایشألا  قئاقح  هآرم  قحلا  کلذکف 

ملاـع رهاـظم  یه  یتلا  هیلکلا  هیلاـیخلا  يوقلا  یئارم  دوجولا و  هقیقح  روهظل  تاـنکمملا  تاـیهام  یئارمک  قحلا  تاذ  ریغ  یه  یتـلا 
روصلل رهظم  اهنم  لـک  یتلا  دـیدحلا  رولبلا و  ءاـملا و  هیدـیلجلا و  هیلاـیخلا و  روصلا  رهظم  یه  یتلا  هیئزجلا  هیلاـیخلا  هوقلا  لاـثملا و 

ولخ لجأل  اهتیتآرم - نوکی  امنإ  هعبرألا  تاسوسحملل  رهاظم  یه  یتلا  هیـسمللا  هیمـشلا و  هیقوذـلا و  هیعمـسلا و  هساحلا  هرـصبملا و 
اهتیتآرم هیثیح  نکی  مل  امل  نکل  اهدوهـشل  یئارم  رهاظم و  یه  یتلا  تایفیکلا  روصلا و  نم  هل  رهاـظم  یه  اـمع  یه  ثیح  نم  اـهتاذ 

اهدوجول دیقتل  اهدوجو  اهتاذ و  هیثیح  اهنیعب  یه 

یلإ ُقَْحلا  ُهَّنَأ  ْمَُهل  َنَّیَبَتَی  یَّتَح  ْمِهِـسُْفنَأ  ِیف  ِقافْآلا َو  ِیف  اِنتایآ  ْمِهیُِرنَـس  یلاعت  هلوقب  لوألا  ماقملا  یلإ  یهلإلا  باتکلا  یف  ریـشأ  و  - 1
هر س  ٌدیِهَش ، ْیَش ٍء  ِّلُک  یلَع  ُهَّنَأ  َکِّبَِرب  ِفْکَی  َْمل  یلاعت َأ َو  هلوقب  یناثلا  ماقملا 
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یلإ ترظن  اذإ  تنأـف  هوجولا  لـک  نم  اـضیأ  هبذاـک  نکت  مل  نإ  هوجولا و  لـک  نم  هقداـص  نکت  مل  يدوـجو  دـیقب  اـهنم  لـک  تاذ 
دنع یه  نوکی  اهیف و ال  یتلا  هروصلا  کلت  هظحالم  نع  کلذ  کبجح  الثم - جاجز  وأ  دـیدح  نم  اـهنوک  هآرملا و  تاذ  صوصخ 

ایقلعت ایطابترا  ارظن  لب  ایلالقتـسا  ارظن  هیلإ  رظنت  مل  جاجزلا و  وأ  دیدحلا  نع  رظنلا  تعطق  اذإ  اهرـصح و  اهدـیقتل و  اهل  ارهظم  کلذ 
دوهـشملا نکی  مل  کلذ  لجألف  اهیلإ  اتفتلم  نکی  مل  نإ  قاب و  اهمکح  هیـصوصخلا  کلت  هلباـقملا و  هروصلا  یلإ  رظنت  کـلذ  دـنعف 

اذـهل هیـصوصخلا و  کـلت  بسح  یلع  یقیقحلا  هدوجو  نع  اـباجح  هآرملا  هیـصوصخ  ریـصیف  هسفن  یف  یئرملا  کـلذ  دوـجو  هنیعب 
اریعقت و ابیدـحت و  هآرملا  تایـصوصخ  فالتخا  لـجأل  ءاـفخ  اروهظ و  اـجاجوعا و  هماقتـسا و  اربک و  ارغـص و   (1) یئارملا فلتخا 

.هیناکمإلا یئارملا  یقاب  مکح  اذک  هظوحلم و  نکت  مل  نإ  هرودک و  هلاقص و 

هجولا یلع  ءایشألا  هب  رهظی  ارهظم  هتاذ  نوکی  اهتیلوقعم - ءایشألا و  روص  هنع  ضیفی  هضایف  اتاذ  هتاذ  نوکلف  هناحبـس   (2) قحلا امأ  و 
ملعلا نأل  ءایـشألا  دوهـش  أدبم  هتاذ  دوهـش  کلذکف  ءایـشألل  أدبم  يرخأ  هیثیح  ریغ  نم  هتاذـب  هتاذ  نأ  کلذ  نایب  هیلع و  یه  يذـلا 

هتاذ سفنب  الإ  نکمی  سیل و ال  هتاذ  دوهش  نأ  امک  لولعملاب و  ماتلا  ملع  بجوی  هماتلا  هلعلاب  ماتلا 

هر س  یئرملا ، فلتخا  باوصلا  خسنلا و  نم  ریثک  یف  اذک  - 1
هینادـحو و هیباجیإ  اهیلإ  هتبـسن  اهل و  يرودـص  لحم  هنأ  اهنم  .هوجوب  سکعلا  یلع  ءایـشألل  قحلا  هیتآرم  حـیجرت  یلإ  هراشإ  هیف  - 2

ءافرعلا دـنع  نکل  کلذـک  تسیل  اهنأ  هیلع و  یه  ام  یلع  اهیکاحی  هنأ  اـهنم  .هینادـقف و  هیناـکمإ  اـهیلإ  اهتبـسن  هل و  یلوبق  لـحم  یه 
هآرملا نأ  اـمهیناث  .تاذـلاب و  ظوحلملا  وه  نوکی  نأ  یغبنی  قحلا  ظاـحللا و  هلآ  هآرملا  نأ  امهدـحأ  نیهجوـل - سکعلاـب  حـیجرتلا 

هرـس سدـق  فنـصملا  روظنم  نأ  قیفوتلا  .قحلا و  هیفتخم ال  تایهاملا  نوکی  نأ  دـب  کـلاسلا ال  رظن  یف  یئرملا و  روهظ  یف  هیفتخم 
هآرملل نإف  هندید  کلاسلا و  بأد  یلإ  هبـسنلاب  ءایـشألا  هیتآرم  حیجرت  مهروظنم  و  رمألا - سفن  یف  قحلا  یلإ  هءارإلا  هبـسن  حـیجرت 

، تایهاملا نأش  یه  ءافتخالا و  هیناثلا  راونألا و  رون  نأش  وه  راهظإلا و  هءارإلا و  امهدحأ  نیتفص 
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دوهش اذکف  مهدوهش  قلخلا و  دوجول  ناتلعلا  امه  نیتیثیح و  ددعت  نیتهج و ال  فالتخا  الب  هنیعب  دحاو  یش ء  هتاذ  دوهـش  هتاذ و  لب 
یلع ءایـشألا  دوجو  نأ  امکف  ددعت  الب  دحاو  نالولعملا  اذـکف  هریاغم  الب  هدـحاو  ناتلعلا  ذإ  اهدوجو  نیعب  الإ  روصتی  قلخلا ال  تاوذ 

تبثف و هتیدوهشم  قحلا و  هیلوقعم  عباوت  نم  اهیلع  یه  ام  یلع  اهدوهش  اهتیلوقعم و  اذکف  هناحبس  قحلا  دوجو  عباوت  نم  اهیلع  یه  ام 
طلغ بوش  الب  رمألا  سفن  یف  هیلع  یه  ام  یلع  هیئزجلا  هیلکلا و  ءایـشألا  روص  اهب  كردی  هآرم  هتاذ  ثیح  نم  یلاعت  هتاذ  نأ  ققحت 

.تانکمملا یئارم  فالخب  بذک  و 

: عیرفت

الإ سیل  یش ء  لک  دوجو  ذإ  اقباس  هرکذ  رم  امک  هقلاخ  هعدبم و  هفرعمب  الإ  ءایـشألا  نم  یـش ء  هفرعم  نکمی  هنأ ال  رکذ  امب  ملع  دق 
فـشکنا قحلا و  یلجت  یف  هینینثالا  ءافتنا  و  دـحاو - یـش ء  ررکت  عانتما  نم  تملع  امل  هدـحاو  ههج  نم  الإ  لصحی  ـال  ادـحاو  اوحن 

نم نم  تنک  نإ  ماقملا  اذه  ققحف  اهبابسأب  ملعلا  ههج  نم  الإ  لصحی  بابسألا ال  تاوذ  ءایشأب  ینیقیلا  ملعلا  نأ  ءامکحلا  لوق  هحص 
.مادقألا يوذ 

: بیقعت

امأ نیعملا و  لولعملاب  ملعلا  بجوی  هنیعملا  هلعلاب  ملعلا  نأ  هماعلا - هفـسلفلا  یف  کعمـس  عرق  ام  هیفیک  رکذ  اـمم  کیدـل  حـضو  دـق 
هروهشملا بتکلا  یف  روکذم  وه  ام  سیل  کلذ  یف  رسلا  اهتیصوصخب و  هقلطملا ال  هلعلاب  ملعلا  الإ  بجوی  الف  نیعملا  لولعملاب  ملعلا 

هنیب الب  يوعد  درجم  هنأل  هقلطم  هلع  الإ  یعدتسی  الف  هصوصخب  لولعملا  امأ  و  هصوصخب - لولعملا  یضتقت  اهصوصخب  هلعلا  نأ  نم 
هقیقح فرع  نمف  اهتایلجت  نم  هنیعم  هبترم  هلعلا و  تانیعت  نم  اصاخ  اوحن  الإ  سیل  هانققح  امک  لولعملا  نأ  هیف  رـسلا  لـب  ناـهرب - و 

یف ناسنإلا  هجو  يری  نمک  صاخلا  وحنلا  اذـهب  الإ  هتلع  فرع  اـم  هنإـف  لولعملا  فرع  نم  فـالخب  اـهراوطأ  اهنوئـش و  فرع  هلعلا 
اذه یبارعألا  نیدلا  یحم  لیلجلا  خیشلا  ققح  دق  اجاجوعا و  هماقتسا و  اریعقت و  ابیدحت و  اربک  ارغص و  هفلتخملا  یئارملا  نم  هدحاو 

رکذ ثیح  اغلاب  اقیقحت  بلطملا 
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نوکی تاذلا ال  نم  یلجتلا  نأ  هرابعلا - هذهب  هیئامـسألا  هیتاذـلا و  یلإ  تایطعلا  میـسقت  دـنع  مکحلا  صوصف  نم  یثیـشلا  صفلا  یف 
قحلا و ال يأر  ام  قحلا و  هآرم  یف  هتروص  يوس  يأر  ام  هل  یلجتملا  اذإف  نوکی - کلذ ال  ریغ  هل  یلجتملا  دادعتـسا  هروصب  الإ  ادبأ 

تیأر ام  کنأ  کملع  عم  اهارت  ال  اهیف - روصلا  تیأر  اذإ  دـهاشلا  یف  هآرملاک  هیف  ـالإ  هتروص  يأر  اـم  هنأ  هملع  عم  هارت  نأ  نکمی 
بعتت عمطت و ال  ـالف   (1) قولخملا قح  یف  هیاغ  اهقوف  سیل  یتلا  هیاغلا  تقذ  اذـه  تقذ  اذإ  لاـق و  مث  اـهیف  ـالإ  کـتروص  وأ  روصلا 

کسفن و کتیؤر  یف  کتآرم  وهف   (3) ضحملا مدعلا  الإ  هدعب  ام  الصأ و  مث  وه  امف  جردلا  اذه  نم  یلعأ   (2) یقرتت نأ  یف  کسفن 
یهتنا هنیع  يوس  تسیل  اهماکحأ و  روهظ  هئامسأ و  هیؤر  یف  هتآرم  تنأ 

: رخآ بیقعت 

ءاحنأ فالتخا  یلإ  عجری  قحلا  هفرعم  باب  یف  مهفلاخت  و  سانلا - نیب  بهاذـملا  فالتخا  نأ  کـیلع  هاـنولت  اـمم  کـل  فشکنا  مث 
ضعب باجتحا  ضعب و  نود  مهـضعب  یلع  نطاوملا  ضعب  ماکحأ  هبلغ  یلإ  لوؤی  مهنم  راکنإلا  درلا و  قحلا و  تایلجتل  مهتادـهاشم 
بئاوش نع  هنوحبـسی  لوقعلا و  کـلت  هنولبقی  هسداـقلا  لوقعلل  هیبلـسلا  تافـصلاب  قـحلا  یلجت  اذإـف  رخآ  نود  دـحاو  نع  یلاـجملا 
ضعبک هحبـسملا  ههزنملا  لوقعلا  هلمج  نم  ناـک  نم  لـک  لاـح  اذـکهف  رثکتلا  مسجتلا و  مزاول  نع  هنودـجمی  و  صقنلا - هیبـشتلا و 

هجرد یف  ناک  نم  لاح  اذـکه  اهاوق و  هعبطنملا و  سوفنلا  لاـیخلا و  مهولاـک و  نیدرجملا  نم  نکی  مل  نم  لـک  هرکنی  ءاـمکحلا و 
كاردإ مهنأش  نم  سیل  ذإ  نیهبشملا  نییرهاظلا و  رثکأک  هیف  بلاغلا  نوکی  ام  بسحب  هیکاردإلا - يوقلا  کلت 

هر س  هدوهش ، رظن  یف  هنیعت  سیل  هنأ  الإ  هنیعت  باجح  ءارو  نم  الإ  قحلا  يری  قولخم ال  وه  ثیح  نم  قولخملا  يأ  - 1
هر س  تنأ ، تنأ  و  - 2

ضحملا و سمطلا  هریغل  قحلا و  وه  دـهاشملا  دـهاشملا و  نأ  الإ  نیعتلا  باجح  ـالب  قحلا  دـهوش  نإ  فرـصلا و  ءاـنغلا  یف  يأ  - 3
هر س  فرصلا ، قحملا 
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ثیح نم  ههبـشم  اهنأل  هقطانلا  سوفنلا  بولقلا و  هلبقتف  هیتوبثلا  تافـصلاب  یلجت  اذإ  میـسجتلا و  هیبشتلا و  ماـقم  یف  ـالإ  لوـألا  قحلا 
ملاع نع  دـعبلا  هبترم  الإ  اهتأشن  ءاطعإ  مدـعل  هفرـصلا  هدرجملا  لوقعلا  هرکنی  اـهرهوج و  درجت  ثیح  نم  ههزنم  ماـسجألاب و  اـهقلعت 

اهلاحب و قیلی  اهبـسانی و  ام  هیهلإلا  تایلجتلا  نم  هیمهولا  هیـسفنلا و  هیلقعلا و  تآشنلا  نم  هأشن  لـک  لـبقیف  هنع  یـشاحتلا  میـسجتلا و 
هلیـسوب الإ  هفرعی  صاخلا و ال  هدوجو  طسوتب  الإ  قحلا  دـهاشی  دـحأ ال  لک  نأل  کـلذ  اـهنأش و  هیطعی  نکی  مل  اـهفلاخی و  اـم  رکنی 

اهسفنب ال قحلا  نع  هبوجحم  يوقلا  نم  هوق   (1) لکف هصوصخملا  هتاذ  هآرم  یف  یلجتی  ام  الإ  قحلا  نم  هل  رهظی  هصاـخلا و ال  هتیوه 
نعذـی هریغ و ال  یلع  هنطلـسلا  یعدـی  امهنم  الک  نإف  مهولا  لقعلاک و  مدآ و  قح  یف  تعزان  یتلا  هکئالملاک  اهتاذ  نم  لضفأ  يری 

الإ كردـی  ـال  هیرکفلا  هتوـق  بسحب  هنـأل  کلذـک  سیل  هیرظنلا و  هتوـق  بسحب  قئاـقحلا  كاردإـب  طـیحم  هـنأ  یعدـی  لـقعلاف  هـل 
(2) تاموهفملا

س نیبلا ، نم  ینأ  کفطلب  عفراف  ینعزانی - ینإ  کنیب  ینیب و  جالحلا  لاق  اهنع  عنتما  اهب  اهب و  ماهوألل  یلجت  ثیدـحلا  یف  اـمک  - 1
هر

امب تاموهفملا  نع  تادوجوملا ال  قئاقح  نع  ثحاـبلا  میکحلا  نأـش  وه  اـمک  قیداـصملا  یلع  قدـصلا  ققحتلا و  ثیح  نم  يأ  - 2
لـصحی يأ  اهب  هینیقیلا  تاقیدـصتلا  اهل و  موسرلا  دودـحلا و  لیـصحتب  قئاـقحلل  هقباـطملا  تاـناونعلا  اـهب  دارملا  مث  .تاـموهفم  یه 
هقباطملا تایلکلا  راید  یف  هریـسل  یمظعلا  هطبغلا  يربکلا و  هسائرلا  هل  قح  يرکفلا  لـقعلاف  اـهیف  وه  مل  وه و  لـه  وه و  اـم  بلاـطم 

وذ طیـسبلا  مسجلا  هنأ  نم  لقعلا  هلـصحی  يذلا  الثم  کلفلا  موهفم  نیأف  اهقیتاسر - هرثادـلا و  تایئزجلا  يرقب  هتالابم  مدـع  عقاولل و 
هقحلا و همومیدـلل  رهظملا  هیهانتملا  ریغلا  هکرحملا  هوقلا  وذ  هکرحلا  مئادـلا  یحلا  اهمزاول  هیرـصنعلا و  نم  هیلاـخلا  هسماـخلا  هعیبطلا 

هیاـهن اـیلامجإ  هل  مولعملا  اـنقوف  يذـلا  مسجلا  يأ  یمهوـلا - یماـعلا  نهذ  یف  يذـلا  موـهفملا  نم  هیبوـجولا  هیهاـنتملا  ریغلا  هردـقلا 
قلطملا مسجلا  موهفم  لقعلا  لیـصحت  یف  یمهولا  یماـعلا  فصنأ  ول  هجاـجز و  وأ  جزوریف  هنأ  اـیبیکرت  ـالهج  ایلیـصفت  وأ  لاـمجإلا 

مارجأ نم  اـقلطم و ال  يزجتی  ـال  ءازجأ  نم  بکرم  ریغ  هروص  یلویه و  هل  دـحاو  لـصتم  هنأ  قئاـقحلا  نم  دوجوم  لهـسأ  وه  يذـلا 
میهافم هیلإ و  انرـشأ  امک  ققحتلا  ثیح  نم  نکل  و  قئاقحلا - هقیقح  تافـص  میهافم  نع  الـضف  هانتم  ریغ  ماسقنال  لباق  هبلـص  راـغص 

الیلک و هسأر  أطأطت  هعض و  هنود  هتبقر  للذل  لقعلا و  دنع  ارورـض  ههبجلا  عضول  کلذک  تانراقملا  تاقرافملا و  نم  رخألا  قئاقحلا 
هقیقحب هیجراخلا  قئاقحلا  فرع  یلعألا و  إدـبملا  ملع  سفنب  يروضحلا  ملعلاـب  تادوجولا  تاـیوهلا و  فرع  نم  معن  ـالیلذ  نماـطت 
دندوجو راگرپ  هطقن  نـالقاع   s - \ لیق ام  معن  ءالقعلا و  لقعلل و  ابر  نوکی  نأ  داک  ههلأـتملا  سوفنلا  نم  لـمکلا  یف  اـمک  قئاـقحلا 

هر س  قحلا ، دوهش  نع  بجتحم  وه  هلوقب و  راشأ  امک   z\ دننادرگرس هریاد  نیا  رد  هک  دناد  قشع   z\ یلو
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ابر هل  نأب  یلمجلا  ملعلا  رظنلا  رکفلا و  ماقم  یف  ماد  ام  هناـفرع  هیاـغ  هیجراـخلا و  اـهقئاقح  نود  هیدوجولا  تاـیوهلا  مزاول  هینهذـلا و 
هرون ذوفن  هیلیصفتلا و  هتاروهظ  هیتاذلا و  هتایلجت  هدهاشم  قحلا و  دوهش  نع  بجتحم  وه  و  هینوکلا - تافـصلا  صئاقنلا و  نع  اهزنم 

یناـعملا هکاردإ  لـجأ  نم  هروط  نع  جراـخ  وه  اـم  لـک  یف  لـقعلا  بذـکی  هنطلـسلا و  یعدـی  مهولا  کلذـک  ملاوعلا و  راـطقأ  یف 
ناسنإلا يوس  ام  سانلا  صاخـشأ  نم  دـحاو  لکل  کلذـک  و  هنطلـسلا ]  ] هنطیـشلا نم  بیـصن  يوقلا  نم  لـکلف  تاـیئزجلاب  هقلعتملا 

هلوق یف  هیلإ  راشأ  امک  ءامـسألا  عیمجب  هللا  دبعی  و ال  هللا - ءامـسأ  نم  امـسا  دبعی  هنوکل  یلجلا  وأ  یفخلا  كرـشلا  نم  هصح  لماکلا 
ناسنإلا امأ  ِهِهْجَو و  یلَع  َبَلَْقنا  ٌهَْنِتف  ُْهَتباـصَأ  ْنِإ  ِِهب َو  َّنَأَـمْطا  ٌْریَخ  َُهباـصَأ  ْنِإَـف  ٍفْرَح  یلَع  َهَّللا  ُدـُبْعَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  هناحبـس َو  یلاـعت 

اذهل هقیقحلا و  یف  هللا  دـبع   (1) وهف هئامـسأ  عیمج  بسحب  هدبعی  هتایلجت و  عیمج  یف  هرونب  يدـتهی  قحلا و  لبقی  يذـلا  وهف  لماکلا 
یف رثکت ال  قرطت  ریغ  نم  هیقلخلا  هیرمألا و  رهاظملا  عیمج  یف  لوألا  قحلا  دهاش  دق  هنأل  ناسنإلا  عون  دارفأ  لمکأ  مسالا  اذهب  یمس 

تایهاملاب هامسملا   (2) هتایثیح هنوئـش و  ددعت  رابتعاب  رثکتلا  هدحاو و  هقیقح  یلاعت  هیلجت  نأ  نم  رم  امل  اضیأ  یلجتلا  یف  تاذلا و ال 
ءاحنأ عم  اهل  لب  ریثأت  لعج و  اهب  قلعتی  اهتاذ و ال  یف  اهل  دوجو  یتلا ال  هتباثلا  نایعألا  و 

وهف ناطیشلا  فیطللا و  دبع  وهف  ناجلا  و  ریصبلا - عیمسلا  دبع  وهف  ناویحلا  سودقلا و  حوبـسلا  دبع  وهف  کلملاک  هادع  ام  امأ  و  - 1
هر س  اصاخ ، امسا  دبعی  لک  هللا  طارص  ریغ  یف  هیلعفلا  بسحب  ناسنإلا - نم  لماکلا  ریغ  اذک  اذکه و  لضملا و  دبع 

هر س  نیققحملا ، ضعب  نع  اقباس  لقن  ام  رابتعاب  هنوئش  تایهاملا  هیئیش  نوک  - 2
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اهیلع تالومحم  اهل و  اماکحأ  ریـصیف  داحتالا - نم  برـض  یمویقلا  دوجولل  تاحـشر  يدـحألا و  رونلل  لالظإ  یه  یتلا  تادوجولا 
مهبطاخ اذإ  انوه و  قئاقحلا  ضرأ  یلع  نوشمی  نیذـلا  نمحرلا  دابع  مهف  کش  بیر و  هیلع  أرطی  املع ال  قئاقحلا  اوملع  نولماـکلاف 
سوفنلا امأ  ماقم و  نطوم و  لک  یف  هیهلإلا  تاـیلجتلا  كاردإ  نع  هزجاـعلا  هرـصاقلا  هفیعـضلا  لوقعلا  مه  امالـس و  اولاـق  نولهاـجلا 
راونـألا قئاـقحلا و  كاردإ  نع  ناـمرحلا  قیـضم  دـعبلا و  میحج  یف  هـقیقحلا  یف  مـهف  هللا - رئاعـشل  هـمظعم  ریغ  یهف  هیغاـطلا  هیبـآلا 

نع ناـمرحلا  منهج  يأ  َمَّنَهَج  ُبَصَح  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  َنوُدـُبْعَت  اـم  ْمُکَّنِإ َو  مهیف  لـیق  مهتاوذ و  تطعأ  اـم  ـالإ  نوـلبقی  ـال  ذإ  هیهلـإلا -
تایهاملا مزاولب  هتایلجت  ءاحنأ  قحلا و  تاضیف  سفن  یه  یتلا  تادوجولا  مهیلع  هبتشا  ثیح  مهنأل  هتفاضإ  قحلا و  تایلجت  هظحالم 

یف لوألا  قحلا  اودبعی  مل  اهیلإ و  هرخأتملا  بتارملا  یف  داجیإلا  دوجولا و  اوبـسن  اهودبعف و  اهلایحب  مانـصأ  اهـسأرب و  رومأ  یه  یتلا 
یـش ء لـک  نع  یلختملا  هنأ  عـم  یـش ء  لـک  یف  یلجتملا  وـه  قـحلا  نأ  اوـملعی  مل  مهنـأل  ءامـسألا  لـک  بسحب  بتارملا و  عـیمج 

.ءاشی ام  الإ  هکلم  یف  يرجی  نم ال  ناحبس  ءاشحفلا و  نع  هزنت  نم   (1) ناحبسف

: یلامجإ رکذ 

قحلا عم  تنأف  طـقف  هدـحولا  ههج  يرت  تنک  نإـف  يدارف  اـعمج و  هرثکلا  هدـحولا و  نم  يرت  اذ  اـم  قحلا  قیرط  کـلاسلا  اـهیأ  رظنا 
هرثکلا یف  هدـحولا  يرت  تنک  نإ  هدـحو و  قلخلا  عم  تنأف  طـقف  هرثکلا  يرت  تنک  نإ  قلخلا و  نع  همزـاللا  هرثکلا  عاـفترال  هدـحو 

هل ءایربکلا و  همظعلا و  يذ  دمحلا هللا  نیینـسحلا و  ماقمب  تزف  نیلامکلا و  نیب  تعمج  دـقف  هکلهتـسم  هدـحولا  یف  هرثکلا  هبجتحم و 
ینسحلا ءامسألا 

یضاقلا لاقف  دابع  نب  بحاص  تیب  یف  يرعشألا - ینئارفسألا  قاحسإ  ابأ  خیشلا  فداص  یلزتعملا  رابجلا  دبع  یضاقلا  نأ  یکح  - 1
نیترقفلا عمج  دق  ءاشی و  ام  الإ  هکلم  یف  يرجی  نم ال  ناحبس  لاحلا  یف  خیشلا  لاق  ءاشحفلا و  نع  هزنت  نم  ناحبس  خیـشلاب  اضیرعت 

هر س  حرجلا ، حدقلا و  كایإ و  حرطلا و  حرطأ  عمجلا و  ذخأ  نم  فنصملا 
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ءایشألا نم  یش ء  هتقیقح  نم  جرخی  هقیقحلا ال  مات  تاذلا  ینادرف  دوجولا  بجاو  نأ  یلع  ناهربلا  نم  رخآ  طمن  رکذ  یف  ( 34  ) لصف

یش ء  (2) هتقیقح نم  جرخی  هقیقحلا ال  مات  تاذـلا  ینادرف  دوجولا  بجاو  نأ  یلع  ناـهربلا  نم  رخآ  طـمن   (1) رکذ یف  ( 34  ) لصف
لک دوجولا  بجاوف  ءایشألا  لک  وهف  کلذک  هقیقحلا  طیسب  لک  هطاسبلا و  هیاغ  هقیقحلا  طیـسب  دوجولا  بجاو  نأ  ملعا  ءایـشألا  نم 

بلس قادصم  هتاذب  هتاذ  ناکل  یش ء  هتقیقح  هیوه  نع  جرخ  ول  هنأ  لامجإلا  یلع  هناهرب  و  ءایشألا - نم  یش ء  هنع  جرخی  ءایشألا ال 
کلذ نوکیف  توبثلل  قواسم  بلسلا  بلس  نیضیقنلا و  نع  جرخم  ذإ ال  یشلا ء  کلذ  بلس  بلـس  هیلع  قدصل  الإ  یـشلا ء و  کلذ 

یشلا ء کلذ  بلس  قدص  اذإ  فلخ و  اذه  هنع  ابولسم   (3) هانضرف دق  هنع و  بولسم  ریغ  اتباث  یشلا ء 

داقتعاب وطـسرأ  ـالإ  اـهیلإ  يدـتهی  نم  لـق  رعاـشملا  هیـشرعلاک و  هتارـصتخم  یتح  هبتک  رثکأ  یف  هروکذـم  هضماـغ  هلأـسم  هذـه  - 1
امک لامجإلا  یف  لیصفتلا  ماقمب  اهنع  ریبعتلا  یف  اوحلطصا  یتح  اهیلإ - اودتها  ءافرعلا  نم  اریثک  نأ  يدنع  ام  هرس و  سدق  فنـصملا 
هیاغ نإف  رخألا  یلع  الیلد  راص  فالخلا  هیاغ  یف  نیفلاخملا  دحأ  نأ  هلأسملا  هذه  تانسحم  نم  و  مهمالک - یف  عبتتم  یلع  یفخی  ال 

ههبـشلا طانم  وه  ام  نوکی  دـق  امک  اذـه  اهقوف و  هرثک  یتلا ال  هرثکلا  هیاغ  یف  يذـلا  لکلا  وه  نوکی  نأ  تضتقا  هدـحولا  هطاـسبلا و 
دادضألا و نیب  هعمجب  هللا  تفرع  ءافرعلا  ضعب  لاق  دق  و  هب - وطـسرأ  رخافت  يذلا  عفدـلا  هیونثلا و  ههبـشلا  یف  امک  عفدـلا  طانم  هنیعب 
اهدودح و نم  یشب ء  سیل  يأ  اهنم  یشب ء  سیل  ءایشألا و  لک  هقیقحلا  طیسب  اولاق  ام  يرخأ  هبوجعأ  مث  هقیداصم  دحأ  هذه  انتلأسم 

َهَّللا یلاعت  هلوق  هلأسملا  هذـه  هقیقحلاب  هقیقح و  هداضم  ذإ ال  تاداضملا  هذـه  یف  بجع  ققدـملا ال  ققحملا  ملاـعلا  دـنع  اهـصئاقن و 
هر س  ٌمِیلَع ،* ْیَش ٍء  ِّلُِکب 

بلـسلاب هیف  هلخاد  تسیل  قئاقحلا و  هقیقح  وه  ام  هقیقح  نع  هجراخ  وهف  صقنلا  دـحلا و  بارـس و  یه  امب  هیبارـسلا  هیهام  امأ  و  - 2
قیرطب ریرقتلا  نوکیف  بولطملا  وه  هنع و  بولـسم  ریغ  اتباث  یـشلا ء  کلذ  نوکیف  لوقن  وأ  عوضوملا  یـضقنملا  یلیـصحتلا  طیـسبلا 

هر س  میقتسم ، امهالک  فلخلا و  لیلد  قیرطب  ریرقتلا  هرس  سدق  هرکذ  ام  یلع  میقتسملا و  لیلدلا 
هرئاظن مدـعلا و  تلق  نإ  .نادـقفلا  نادـجولا و  نم  يرخأ  هراـبعب  عاـنتمالا و  بجاولا و  نم  مدـعلا  دوجولا و  نم  يرخأ  هراـبعب  و  - 3

یش نم  هبکرت  مزلی  هنأب  لوقعلا  مکحل  دوجو  هیهام و  نم  بجاولا  بکرت  ول  هنأب  ضوقنم  الوأ  تلق  .بیکرتلا  فیکف  یـشب ء  تسیل 
اهل نکل  دوجولا  هیئیش  اهل  سیل  نإ  هیهاملا و  نإ  متلق  نإ  .دوجولا و  هیئیش  ینعأ  یـشب ء  تسیل  اضیأ  هیهاملا  نأ  لاحلا  یـش ء و  ء و 

نکی مل  هیهاملا  هیئیش  ربتعی  مل  ول  هنأ  امک  مدعلا و  هیئیش  یف  هلثم  انلق  .کلذ  لیبق  یـضم  امک  هیئیـش  اضیأ  هذه  هیهاملا و  سفن  هیئیش 
ماکحألا نم  کـلذ  ریغ  ـال  یلاـعت و  قحلل  هیاـقو  هنج و  ـال  نک و  رمأ  عامتـسا  ـال  هیلوبقملا و  هیلباـقلا و  ققحتی  مل  اـجوز و  نکمملا 

عم يواسی  يذـلا  امف  ربتعی  مل  اذإ  هنإف  هرئاظن  ناـکمإلا و  ققحتی  مل  مدـعلا  هیئیـش  ربتعی  مل  ول  کلذـک  رم  اـمک  هیمکحلا  هیناـفرعلا و 
لب مدع  امإ  هیهام و  امإ  دوجو و  امإ  یشلا ء  مهلوق  كافک  ماعلا و  وأ  صاخلا  نکمملا  یف  هترورـض  بلـسی  وأ  نکمملا  یف  دوجولا 
رـش لوقن  ایناث  تفاهتلا و  مزلی  یتح  هدوجول  هسفنل ال  افرظ  جراخلا  نوکی  يأ  هینهذ  نوکت  دـق  هیجراخ و  نوکت  دـق  هرئاظن  مدـعلا و 

بلسلا بلس  هنأل  صقنلا  بلس  لامکلا ال  بلس  بلسلا  ناک  اذإ  بلسلا  باجیإلا و  نم  مدعلا و  دوجولا و  نم  بیکرتلا  وه  بیکارتلا 
ققحت رخآلل  نوکی  هیذاحی و ال  ام  نیئیشلا  دحأل  ناک  اذإ  نیخنـس و  یعدتـسی  بیکرتلا  ذإ  وه  الإ  بیکرت  لب ال  تابثإلا  یلإ  عجریف 

نم بیکرتلا  ذـئنیح و  بیکرتلا  نکی  ملف  كارتشالا  هب  ام  نیع  هیف  زایتمالا  هب  ام  دوجولا  هیذاحی و  ام  لـکل  ناـک  اذإ  اـمأ  ناخنـسلا و 
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دق لیلحتلا و  نم  برضب  لقعلا  بسحب  ول  بیکرت و  هیف  نوکیف  یش ء  هقیقح  یش ء و ال  هقیقح  نم  ماوقلا  هلـصحتم  هتاذ  تناک  هیلع 
.فلخ اذه  اطیسب  هانضرف 

دب هنع ال  هیسرفلا  بلسف  سرفب  سیل  ناسنإلا  نإ  انلق  اذإ  هنأ   (1) هلیصفت و 

نوکی نأ  وه  رخـآلا و  قشل  ضرعتی  مل  بیکرتلا و  مزلیل  تاـبثإلا  هیثیح  ریغ  نوکی  بلـسلا  هیثـیح  نأ  یلع  لاـمجإلا  یف  ینب  اـمل  - 1
یف لیـصفتلا  نإف  رخآ  قش  هزاع  اذـه  عم  نکل  لیـصفتلا و  یف  هلاطبإل  ضرعت  بیکرتلا  مزلی  ـال  یتح  باـجیإلا  هیثیح  اـهنیعب  بلـسلا 
دق اهریغ و  وأ  باجیإلا  هیثیح  نیع  امإ  همـسف  تئـش  اـم  وأ  هقدـصل  ححـصملا  وأ  هب  هنع  یکحملا  وأ  بلـسلا  هیثیح  لاـقی  نأ  ماـقملا 

مالکلا نأ  باوجلا  .عوضوملا و  ءافتنا  عم  قدصی  اعوضوم و  یعدتـسی  بلـسلا ال  نأل  رهظألا  وه  الـصأ و  هل  هیثیح  امإ ال  امهلطبأ و 
امهیلإ لوؤی  لومحملا و  هبلاسلا  هبجوملا  یلودعلا و  باجیإلا  قواسی  عوضوملا  دوجو  دنع  طیسبلا  بلسلا  دوجوملا و  عوضوملا  یف 

لک هلوق و  اتحب و  ابلـس  سیل  ذإ  هلوق  حیرـصلا  نم  وه  وه  ام  اهنم  سرف و  الب  ریبعتلا  اهنم  هیلإ  هراـشإلا  ررک  هرـس  سدـق  فنـصملا  و 
اقادصم هدـحاو  هیثیح  نوک  زوجی  ملف ال  زوجی  دـحاو  دوجو  نم  هفلتخملا  میهافملا  عازتنا  تلق  نإ  .لومحم  هبلـس  باجیإل  قادـصم 

هردـقلا و ملعلا و  صخـشتلا و  هدـحولا و  وأ  دوجولاک  دـناعت  میهافملا  نیب  نکی  مل  اذإ  زوجی  معن  تلق  الثم - هیـسرفاللا  هیناسنإلل و 
هر س  بلسلا ، باجیإلا و  هیکرحتملا و  هیکرحملا و  هیلولعملا و  هیلعلاک و  الف  ناک  اذإ  امأ  اهوحن و 
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الإ اسرف و  ناسنإ ال  وه  ثیح  نم  وه  سیل  ریغ و  ناسنإ ال  ناسنإ  وه  ثیح  نم  هنإف  هیناسنإلا  هیثیح  ریغ  يرخأ  هیثیح  نم  نوکی  نأ  و 
بلس لب  اضحم  ابلس  تسیل  ذإ  هیسرفاللا  لقعت  هیناسنإلا  لقعت  نم  مزل  سرفاللا و  نم  لوقعملا  وه  هنیعب - ناسنإلا  نم  لوقعملا  ناکل 
کلذ عم  هیـسرفاللا و  ینعم  نع  هلفغلا  عم  هتقیقح  ناـسنإلا و  هیهاـم  لـقعتن  اـم  اریثـک  اـنإف  کلذـک  سیل  دوجولا و  نم  صاـخ  وحن 

ناسنإلا ینعم  وه  امب  ناسنإلا  ینعم  ههج  نم  اهیلع  قدصلا  اذـه  نکی  مل  نإ  عقاولا و  یف  سرف  اهنأ ال  ناسنإلا - هقیقح  یلع  قدـصی 
یه یه  ثیح  نم  تسیل  تایهاملا  نم  هیهام  لک   (1) اذک ناسنإلا و  ریغ  ءایشألا  نم  ائیـش  ناسنإ  وه  ثیح  نم  وه  سیل  ناسنإلا  نإف 

سرف امإ  هتاذ  سفن  یف  ناسنإلاف  اهـسفن - ریغ  ءایـشألا  نم  یـش ء  لک  بسحب  ضیقنلا  یفرط  نع  لاخ  ریغ  عقاولا  یف  نکل  یه و  الإ 
قدصی مل  اذإف  هنیعملا  ءایشألا  عیمج  یف  اذکه  ناسنإ و  ریغ  وأ  ناسنإ  امإ  کلفلا  اذک  کلف و  ریغ  وأ  کلف  امإ  وه  سرفب و  سیل  وأ 
نوکتف سرفلا  بلس  عقاولا  یف  الثم  ناسنإلا  تاذ  یلع  قدصیف  نیابملا  کلذ  بلس  هیلع  قدصی  هل  نیابم  وه  ام  توبث  اهنم  لک  یلع 

دب و هیلع ال  هنع  لومحم  بلس  باجیإل  قادصم  لکف  ءایشألا  بولس  نم  اهریغ  هیسرفاللا و  هیثیح  و  هیناسنإلا - هیثیح  نم  هبکرم  هتاذ 
بلـست امهنیب و  سیاقتف  اقاقتـشا  وأ  هاطاوم  لومحملا  کلذ  روص  نهذلا و  یف  هتروص  رـضحت  نأ  کل  ذإ  هقیقحلا  بکرم  نوکی  نأ 

(2) امف رخآلا  نع  امهدحأ 

هر س  هددصب ، نحن  امک  دوجولا  هقیقح  لمشی  یتح  وه  وه  یشلا ء  هب  ام  يأ  معألا  اهانعم  هیهاملاب  دارملا  - 1
قدـصی ام  ریغ  وه  وه  یـشلا ء  هب  امف  هلوق  هجو  امف  ناسنإب  سیل  ناسنإلا  نأ  الثم ال  سرفب  سیل  ناسنإلا  نأ  یف  مـالکلا  تلق  نإ  - 2

نأل هتبلا  هرـس  سدـق  هرکذ  ام  مزل  دوجوم  دوجو و  وه  امب  هقیقح و  وه  امب  یـشلا ء  بلـس  دارملا  ناـک  اـمل  تلق  وه - سیل  هنأ  هیلع 
لئاوأ یف  رم  امک  یعون  فالتخا  نع  الـضف  نیدوجولا  نیب  ینعأ  امهنیب  یـصخش  فالتخا  دـحاو ال  سرفلا  دوجو  ناسنإلا و  دوجو 

ضرعت دق  نطفلا و  یلع  یفخی  امک ال  مازلإ  اذه  دوجو  وه  امب  دوجوم  بولسملا  فرصلا  دوجولا  ینعأ  هددصب  نحن  امیف  باتکلا و 
لوقعملا سفن  بلسلا  نم  لوقعملا  نوکی  نأ  لیحتسی  هلوقب و  تایآلا  رارسأب  یمسملا  هباتک  یف  باوجلا  اذهل  هرـس  سدق  فنـصملا 

صیصختلا و  هفاضإلا - فاضملا و  ینعم  نع  جراخ  هانعم  هیلع  فاضملا  نإف  یـش ء  یلإ  افاضم  امهنم  لک  ناک  نإ  و  باجیإلا - نم 
بلس ینعم  هنیعب  توبث ا  ینعم  ناک  ول  نذإف  اهسفن  یف  یـشلا ء  هقیقح  ریغی  جراخلا ال  رمألاب  صیـصختلا  جراخ و  رمأب  صیـصخت  هب 

هر س  یهتنا ، لاحم  وه  هسفن و  ریغ  یشلا ء  نوکیف  بلسلا  هعیبط  اهنیعب  توبثلا  هعیبط  تناکل  ب 
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بتاکب و سیل  دیز  هروص  یه  امب  دـیز  هروص  نوکی  الف  بتاکب  سیل  تلق  اذإف  وه  سیل  هنأ  هیلع  قدـصی  ام  ریغ  وه  وه  یـشلا ء  هب 
هروص نم  ابکرم  بتاکب  سیل  دیز  انلوق  يأ  هیـضقلا  هذه  عوضوم  نوکی  نأ  دب و  لب ال  اتحب  امدع  دـیز  وه  ثیح  نم  دـیز  ناکل  الإ 

ثیحف ال قلطملا  لعفلا  امأ  روصق و  وأ  صقن  وأ  ناکمإ  وأ  دادعتـسا  وأ  هوق  نم  هباتکلا  هنع  ابولـسم  هب  نوکی  یمدع  رخآ  رمأ  دـیز و 
وأ صقن  وأ  ناکمإ  هعم  نوکی  ام ال  فرـصلا  مامتلا  تحبلا و  بوجولا  دادعتـسا و  هیف  نوکی  ام ال  ضحملا  لاـمکلا  هوق و  هیف  نوکی 

لیلحتلا بسحب  ول  صقن و  لاـمک و  هوق و  لـعف و  نم  اـبکرم  نوـکی  نأ  ـالإ  مدـع  هبئاـش  هیف  نوـکی  ـال  اـم  قـلطملا  دوجولاـف  عـقوت 
الف الـصأ  ناکمإ  هرثک و  هبئاش  ریغ  نم  هتاذـب  مئاقلا  دوجولا  درجم  ناک  اـمل  دوجولا  بجاو  ینهذـلا و  ظاـحللا  نم  وحنب   (1) یلقعلا

بولسلا بلس  الإ  ءایشألا  نم  یش ء   (2) هنع بلسی 

نأل دیدش  روذحم  اضیأ  یلیلحتلا  بیکرتلا  و  لصفلا - سنجلا و  یلإ  طیسبلا  عونلا  لیلحت  دوجولا و  هیهاملاب و  نکمملا  لیلحتک  - 1
وه اذـه  اروذـحم و  هدـعی  فیک ال  مأ  لیلحتلا  غوسی  فیک  یـش ء  یـش ء و  تاذـلاب  بجاولا  یف  زوجی  هنأب ال  مکحی  يذـلا  لـقعلا 

هر س  یبیکرت ، جوز  نکمم  لک  مهلوقب  هیلع  لولدملا  بیکرتلا 
هنم ینثتسملاف  بولسلا  بلس  وحن  الإ  ابلس - یش ء  هنع  بلسی  الف  ریدقتلا  غرفم و  ءانثتسالا  تلق  كردتـسم  بلـسلا  ظفل  تلق  نإ  - 2

هر س  الصأ ، لاکشإ  ذئنیح ال  الإ و  دعب  نأ  هدایز  هخسن  یف  تیأر  قلطم و  لوعفم 
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رابج صقان و  لک  لامک  یش ء و  لک  مامت  وهف  دوجولا  لیصحت  مدعلا  بلس  هیمدع و  رومأ  اهنأل  تاناکمإلا  صئاقنلا و  مادعألا و  و 
ماـمت تاریخلا و  هـیریخ  هنـأل  اهرورـش  اـهتاروصق و  ءایـشألا و  صئاـقن  ـالإ  سیل  هـب  هـنع و  بولـسملاف  نیــش  هـفآ و  روـصق و  لـک 
َّنِکل َْتیَمَر َو  ْذِإ  َْتیَمَر  ام  یلاعت َو  هلوق  یف   (1) هراشإلا هیلإ  هسفن و  نم  هل  دکآ  یشلا ء و  کلذب  قحأ  یـشلا ء  مامت  و  تادوجولا -

ٌمِیلَع ْیَش ٍء  ِّلُِکب  َوُه  ُنِطاْبلا َو  ُرِهاَّظلا َو  ُرِخْآلا َو  ُلَّوَْألا َو  َوُه  یلاعت  هلوق  ُْمْتنُک و  ام  َْنیَأ  ْمُکَعَم  َوُه  یلاعت َو  هلوق  یمَر و  َهَّللا 

نم سیل  امهنم  یشف ء  نامزلاب  لعفلا  یلع  همدقتم  تناک  نإ  هوقلا و  اذک  رم و  امک  دوجولا  یلع  امدقتم  ناک  نإ  ناکمإلا و  نأ  یف  ( 35  ) لصف
دوجولل هیتاذلا  بابسألا 

اءزج اببس و ال  نوکی  نأل  ناکمإلا  حلـصی  الف  ریثأتلا  هیببـسلل و  هحلاص  ریغ  هیمدعلا  رومألا  رم و  امک  یمدع  رمأ  ناکمإلا  الوأ  لوقنف 
زیمتی اهرابتعاب  هیصوصخ - نیعت و  هل  نوکی  نأ  دب و  توبثلل ال  دیفملا  یش ء و  توبث  دیفی  ام  یشلا ء  ببس  نأل  کلذ  ببسلا و  نم 

لک نذإف  تباث  وهف  هیصوصخ  نیعت و  هتاذ  یف  هل  ام  لک  اببس و  هریغ  نوک  نم  یلوأ  سیل  اببـس  هنوکف  الإ  هریغ و  نع  یـش ء  هیببـسب 
نأل ببـس  ءزج  نوکی  نأ  نکمی  هنأ ال  نیبتی  نایبلا  اذـهب  اببـس و  نوکی  هنإف ال  تباثب  سیل  ام  لک  ضیقنلا  سکعب  تباث و  وهف  ببس 
نإ هیهانتملا و  ریغلا  بولسلا  رئاسک  دحاو  هرابتعا  ناکمإلا و ال  رابتعاف  الوأ  هانرکذ  ام  یلإ  دوعی  ببسلا و  هیببـسل  ببـس  ببـسلا  ءزج 

.رثؤملا تاذل  همزال  تناک 

ددـعلاب اهنیابت  ناک  نإف  هیهاملا  یف  هنیابتم  یه  وأ  طقف - ددـعلا  یف  اهنیابت  نوکی  نأ  امإ  تانکمملا  یف  تاناکمإلا  نأ  هیناـثلا  هجحلا 
الف هتاذل  اهضعبل  هتباثلا  ماکحألا  یف  هدحاو  هعیبط  دارفأ  يواستل  یش ء  دوجول  هلع  یش ء  ناکمإ  نوکی  نأ  لاحتسا  طقف 

لوألا ءایشألا ال  لک  هقیقحلا  طیـسب  هلأسم  وه  یناثلا  هدحولا و  یف  هرثکلا  یف  امهنم  رهظأ  هرثکلا  یف  هدحولا  یف  نایلوألا  نایتإلا  - 1
هر س  اقباس ، هانرکذ  امک 
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تاناکمإلا نم  دحاو  لک  نم  ردـصی  نأ  مزلیف  ضعبلا - کلذ  ریغ  یلإ  هدانتـسا  نم  یلوأ  تاناکمإلا  ضعب  یلإ  ریثأتلا  دانتـسا  نوکی 
نأ ال کلف و  دوجوم  لک  ناکمإ  نم  ردـصی  نأ  بجو  کلفلا  دوجول  هلع  لعافلا  دوجو  ناکمإ  انلعج  اذإ  الثم  لولعملا  کـلذ  لـثم 

ینعم وه  بوجولل و  لباقم  هنأل  هسفن  یف  لطاب  وهف  یناثلا  قشلا  امأ  هیاهن و  یلإ ال  کلف  کلف  لـک  نم  ردـصی  لـب  كـالفألا  یهتنی 
یلإ همیـسقت  حصی  رهوجلا  ناکمإ  مث  ضرعلا  ناکمإ  رهوجلا و  ناکمإ  یلإ  همیـسقت  حـصی  هنأل  دـحاو و   (1) دحاولا ضیقن  دحاو و 
دحاو رمأ  دارفألا  عیمج  یف  ناکمإلا  نم  لوقعملا  نأل  اکرتشم و  نوکی  نأ  دب  همسقلا ال  دروم  مسجلا و  ریغ  ناکمإ  مسجلا و  ناکمإ 

امک یمدـع  رمأ  هنأل  تایجراخلاب و  الإ  فلتخی  هیعون ال  هیهام  هنوک  بجوی  اذـه  هموهفم و  نع  هجراخ  رومأ  یف  عقو  فـالتخالا  و 
هعوضوم  (2) دوجو یف  ناک  ءاوس  یـش ء  دوجو  یف  رثؤم  ریغ  ناکمإلا  نأ  عطاقلا  ناهربلاب  تبثف  تاذلاب  اهنیب  زیامت  مادـعألا ال  رم و 

.هعوضومل ریاغم  رمأ  دوجو  یف  وأ 

عوضوملا هکراشمب  نکی  مل  نإـف  ـال  وأ  هعوضوم  نم  هکراـشمب  اـمإ  هتیرثؤم  ناـکل  یـش ء  یف  ارثؤم  ناـکمإلا  ناـک  ول  رخآ  ناـهرب 
ناک کلذک  ناک  اذإف  یـشلا ء  کلذ  نع  هتاذ  یف  اینغ  ناک  یـش ء  نع  هلعف  یف  اینغ  ناک  ام  نأ  یلع  ماق  ناهربلا  نأل  عنتمم  کلذـف 
رثؤم رثؤملا  ءزج  رثؤملا و  نم  اءزج  ناکمإلا  نوکیف  هعوضوم - نم  هکراشمب  هتیرثؤم  تناک  نإ  فلخ و  اذه  اقرافم  ارهوج  ناکمإلا 

لاحم یناثلا  هتکراشمب و  وأ ال  عوضوملا  هکراشمب  نوکی  نأ  امإ  اضیأ   (3) ریثأتلا کلذف  رثؤملا  کلذ  هیرثؤم  یف 

افـصو نیبلـسلا  ذـخأ  هبولـسم و  ضقانی  یتح  دـحاو  بلـس  نیبلـس ال  عومجم  وه  هیهاملل  يذـلا  ناکمإلا  نأب  هیف  هشقانملا  نکمی  - 1
بلـسلا وه  بوجولا  ضیقن  الیـصحت و  الودـع ال  ناک  ایتوبث  افـصو  ذـخأ  ول  نیفرطلا  هرورـض  بلـسب  اهفاصتا  ینعأ  هیهاملل  ادـحاو 

هدم ط  نابلس ، هقیقحلا  یف  وه  طقف و  ظفللا  بسحب  بلسلا  هدحو  ناک  لیصحتلا  یلع  هؤاقب  ضرف  ول  یلودعلا و  یلیصحتلا ال 
، راینمهب نع  القن  رم  امک  لاعفألا  دیحوت  یناثلا  عورف  نم  لوألا و  رداصلا  هلع  وه  هطیسبلا و  هماتلا  هلعلا  دوجو  لوألا  عورف  نمف  - 2

ماوقلا و یف  ریثأت  هیرثؤملا  یف  هتیرثؤم  نأ  ایناث  ناـکمإلا و  ریغ  هیلع  قفتم  وه  اـمم  رثؤملا  ءزج  وه  اـم  لـکب  ضوقنم  هنأ  ـالوأ  هیف  - 3
يدوجولا و ریثأتلا  یف  ءانغلا  وه  امنإ  درجتلا  هیرهوجلل و  مزلتـسملا  تاذـلا - یف  ءانغلل  مزلتـسملا  لعفلا  یف  ءاـنغلا  یفلأـت و  جاـیتحالا 

رثؤملا ءزجب  عوضوملا  هکراشمف  هیرابتعا  هیرثؤملا  نأ  اثلاث  هعقوم و  یف  سیل  رم  اـمب  هیبشتلا  و  دوجولا - یف  جاـیتحا  رثأـتملا  جاـیتحا 
هر س  هطلاغم ، ناهربلا  اذهف  هفنأتسم  هکراشم  فنأتسم و ال  ریثأت  الب  لوألا  رثأتلا  یف  هریثأت  یف  هل  هکراشم  نیعب  هیرثؤملا  یف 
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الب لاحم  وه  هیاهنلا و  ریغ  یلإ  اذکه  و  هیلإ - مالکلا  لقنن  رثؤملا و  اذه  نم  اءزج  ناکمإلا  کلذ  نوکی  نأل  مزلتسم  لوألا  رم و  امک 
کلفلا و رودص  أدبم  لوألا  لقعلا  ناکمإ  نأ  یلإ  ءامکحلا  تبهذ  فیکف  تلق  نإف  هعمتجملا - هبترتملا  للعلا  یف  لسلست  هنأل  ههبش 

رهظف ماقملا  اذه  لثم  یف  مهـضعب  لاق  یتح  کلذ  نم  ءامکحلا  ءادـعأل  هصرفلا  تضهتناف  هیکلفلا  ماسجألا  يدابم  لوقعلا  تاناکمإ 
یعدـی نمع  الـضف  ماوعلاب  قیلی  نایذـه ال  یناثلا  لقعلل  هبوجو  یـصقألا و  کلفلل  هلع  لوألا  لـقعلا  ناـکمإ  نأ  نم  لاـقی  يذـلا  نأ 

.قیقحتلا

مدعلل نأ  هانعم  سیل  لوقلا  کلذ  نأ  امک  لولعملا و  مدعل  هلع  هلعلا  مدع  مهلوق  لثم  یلإ  عجری  یـش ء  یف  ناکمإلا  ریثأت  ینعم  لوقأ 
هدوجو نوکل  لقعلا  نأ  کلفلل  اببس  ناکمإلا  نوک  نم  مهدارم  کلذکف  لولعملا  دجوی  مل  هلعلا  تمدع  یتم  هنأ  لب  عقاولا  یف  اریثأت 

ببـس مدعلا  دوجولا و  ببـس  دوجولا  هقیقحلابف  مسجلاک  دوجولا  صقان  ارمأ  الإ  ردصی  ام  هنع   (1) ردصی یناکمإ ال  صقنب  افوصوم 
مالکلا اذک  ضرعلاب و  يأ  هجولا  اذه  یلع  لب  تاذلاب  يدوجولا  رمألل  اببـس  یمدعلا  نوک  مزلی  ملف  هیلإ  انأموأ  يذلا  ینعملاب  مدـعلا 
ناکمإلا نوک  امأ  هنئاک  وأ  تناک  هعدبم  ءایـشألا  تادوجو  یف  هرثؤم  تسیل  اهنإف  هیدادعتـسالا - تاناکمإلا  یف  هیهاملا و  ناکمإ  یف 

ریغ

وه امب  یناثلا و  لقعلا  وه  يذـلا  رونلل  أشنم  یلاـعت  هللا  یلإ  فاـضم  وه  اـمب  وأ  رون  وه  اـمب  لوـألا  لـقعلا  دوجو  يرخأ  هراـبعب  و  - 1
دوجولا وه  نیماقملا  ـالک  یف  هلعلا  أـشنملا و  هقیقحلاـبف  یـصقألا  کـلفلل  هلع  هسفن  یلإ  فاـضم  وه  اـمب  وأ  ناـکمإلا  هملظب  بوشم 

هر س  نیرابتعاب ،
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هداملا هکرـش  ـالب  ناـک  نإ  اـهریثأت  نـألف  یـش ء - یف  هرثؤم  ریغ  هیدادعتـسالا  يوقلا  نوک  اـمأ  هناـیب و  یـضم  دـقف  یـش ء  یف  رثؤم 
یف ینغ  یش ء  نع  هیلعافلا  یف  ینغلا  نأ  قبس  امل  هداملا  نع  دوجولا  هدرجم  نوکتف  هداملا  نع  اهریثأت  یف  هینغتسم  تناک  هینامسجلا 
نأش ریثأتلا و  یف  اهل  هکیرـش  هداملا  تناک  نإ  لاحم و  اذـه  هفـالخ و  ضورفملا  هیدـجوملا و  نم  ءزج  هیدوجوملا  نـأل  هنع  دوجولا 

هداملاف ناکمإلا - بوجولاب و  یش ء  یلإ  هبسن  هل  نوکی  نأ  نکمی  دحاولا ال  یشلا ء  باجیإلا و  ریثأتلا و  لاعفنالا ال  لوبقلا و  هداملا 
هرثؤم نوکت  نأ  عنتمی  هیدادعتسالا  نع  الـضف  قالطإلا  یلع   (2) هینامسجلا  (1) يوقلاف لعافلل  هکیرش  هلعاف و ال  نوکت  نأ  لیحتـست 

الباق نوکی  نأ  نع  یشلا ء  جرخی  عانتمالا  بوجولا و  نم  الک  نأ  هانعمف  اهدوجول  اببس  هیهاملا  ناکمإ  نوک  ینعم  امأ  دوجولا و  یف 
یش ء یف  ریثأتلا  هیلعافلا و  عنام  لاوز  ناکمإلا  عجرمف  کلذ  نع  هعنمی  و ال  ریثأتلا - هیلباق  نع  هجرخی  ناکمإلا ال  هیف و  رثؤملا  ریثأتل 

تادادعتسالا نوک  ینعم  امأ  ینعملا و  اذهب  مدعلا  دوجولل و  هلباق  هیهاملا  نوکل  ححصم  ناکمإلاف 

هـضحمم طئاسبب  تسیل  هیداملا  هینامـسجلا  تالولعملا  نأ  ریغ  هیلعفلا  ههج  نم  هیف  ام  وه  لولعملا  یف  هیلعافلا  هلعلا  هدـیفت  يذـلا  - 1
نع هرثأ  روصق  هلولعم و  نم  هفـصو  یلع  هنیعت  لعافلا  هدامف  هداملا  یلإ  هدنتـسملا  یه  هصیقنلا  هوقلا و  نم  تاـهج  اـهیفف  هیلعفلا  یف 

ریثأتلا و نع  لعافلا  هداـم  روصقف  اذـه  هتـضوحم  هلاـمک و  نع  هعنمت  رثـألا و  لوبق  یلع  هنیعت  لولعملا  هداـم  نأ  اـمک  هریغل  لومـشلا 
ناک الف و  رثألا  ضیحمت  نع  هروصق  عضولا و  یلع  لعافلا  هناعإ  امأ  لولعملا و  هیلعف  یف  لعافلا  هکراـشم  نع  هعنمی  اـمنإ  باـجیإلا 
یف کشن  انإف ال  اهنع  هیفن  یلإ  قیرط  الف  هلمجلا  یف  هیلعاـفلا  لـصأ  اـمأ  اـهلاثمأ و  یف  تاینامـسجلا  هیلعاـف  یفن  نم  دارملا  وه  اذـه 

نکی مل  دوهـشملا  یعیبطلا  ملاعلا  یف  اهتدهاشم  نم  اهیلإ  کلذ  یف  انلقتنا  انأ  ول ال  تادرجملا و  یف  هانتبثأ  دـق  هیلعافلا و  هلعلا  دوجو 
یف هیلولعملا  هیلعلا و  نوناق  یلع  لوصحلا  قیرط  نم  اهءارو  ام  نیب  هعیبطلا و  نیب  هیلولعملا  هیلعلا و  اـنتبثأ  اـنأ  اـمک  هتاـبثإ  یلإ  لـیبس 

هبـسنلاب ماسجألا  هیلعاف  نوفنی  امنإ  و  اهلعاوف - یلع  تاکرحلا  هیعونلا و  اهروص  یلإ  عاونألا  صاوخ  نوبـسنی  مه  فیک و  تایعیبطلا 
هدم ط  هیرهوجلا ، روصلا  یلویهلا و  یلإ 

هیلاعفنالا يوقلا  نوکی  فیکف  هیعیبط  لعاوف  تناک  نإ  هیهلإ و  لعاوف  نوکت  نأ  عنتمی  هیلعف  يوق  یه  یتلا  هینامـسجلا  يوقلا  يأ  - 2
هر س  دوجولا ، هدیفم  يأ  هیهلإ  لعاوف 
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اهـضعبب هداملا  سبلت  هدسافتم و  هداضتم  روص  دجوت  تادادعتـسالا  ملاع  یف  نأ  وه  دوجولل و  ابابـسأ  هدیعبلا  هبیرقلا و  تاناکمإلا  و 
- هیئاملاب هروصم  هداملا  نوکف  فعـضأ  اهـضعب  یف  يوقأ و  اهـضعب  یف  عنملا  اذـه  هایإ و  هداـملا  لوبق  رخآ و  ضعب  دوجو  نع  عنمی 

اهتبسانم تراص  هنوخس  دشأ  هیئاوهلا  اهتروص  تناک  املک  مث  هیرانلا  لوبق  نم  اهبرقی  ءاوه  اهنوک  هیرانلا و  هروصلا  لوبق  نع  اهدعبی 
تدتـشا اذإف  امهل  ناکمإ  اهیف  نوکیف  هیرونلا  هیئاوهلا و  يأ  نیفرطلا  یلإ  اهتبـسن  يوتـسی  ثیحب  ریـصی  نأ  یلإ  اذکه  يوقأ و  هیرانلل 

تلبق ذئنیحف  هیئاوهلا  لوبقل  اهدادعتـسا  نم  يوقأ  هیرانلا  لوبقل  اهدادعتـسا  راص  ءاوهلا  هنوخـس  نع  اهتنوخـس  دیزت  ثیحب  هنوخـسلا 
هوقلا وه  ضعبلاب و  وأ  هبیرقلا  هوقلا  وه  هیلکلاب و  امإ  دـضلا  عناملا و  لاوز  هعجرم  يدادعتـسالا  ناکمإلاف  افرـص  اران  تراصف  هیرانلا 

وأ هیتابنلا  وأ  هیناویحلا  هروصلا  دوجول  دادعتـسا  هنإ  هل  لاقی  تاسوململا  باب  نم  هیدوجو  هیفیک  هنأ  عم  جازملا  نأ  يرت  ـال  هدـیعبلا أ 
اهتایفیک و هفارـص  لاز  املکف  هیلامک  هروص  لوبق  نع  عنام  هفرـصلا  اهتایفیکب  روصلا  داضت  نـأل  کـلذ  اـهل و  ناـکمإ  يأ  هیداـمجلا 

اهنأک ثیحب  اهتروریصب  وه  یصقألا و  لامکلل  اهدادعتسا  مت  اذإ  یتح  يوقأ  رخآ  لامکل  هداملا  لوبق  هوق  ناک  اهداضت  بناج  مدهنا 
هقطانلا سفنلا  ینعأ  هداضملا  تائیهلا  روصلا و  نع  هیلاخلا  هیکلفلا  هداملا  اهتلبق  ام  لامکلا  نم  تلبق  تاداـضتملا  کـلت  اـهنع  تلاز 

نأل هیلباقلل   (1) تاححصم هدیعبلا  هبیرقلا و  تاناکمإلاف  هلاحم  تلبقف ال  عناملا  اهنع  لاز  دق  هداملا  امئاد و  ضایف  یلعألا  أدبملا  نأل 
تـسیل اهلک   (2) مادـعألا اذـک  يوقلا و  تاـناکمإلا و  نأ  ققحت  تبث و  دـقف  دادـضألا  لاوز  عـناوملا و  عاـفترا  دـنع  لـصحی  اـهانعم 

ءایشألا نم  یش ء  دوجو  یف  تارثؤم 

اهلوبق هداملا و  ؤیهت  تضافأ  اهنکل  هیلع - يوقملا  دوجو  یضتقت  هوقلا ال  نأ  انملس  انأ  وه  لخد و  عفد  یلإ  حیحصتلا  ظفلب  ریـشی  - 1
هدم ط  مهفاف ، توبثلا  نود  ضورعلا  یف  هطساو  هوقلا  نأ  کلذب  دارملا  نأ  باوجلا  هنیعب و  لاکشإلا  داع  و 

هثالثلا سوءرلا  دـحأ  مدـعلا  نإ  سیلاطاطـسرأ  لاق  ام  تانئاکلل و  يدابملا  نم  مدـعلا  نإ  اولاق  اـم  یه  يرخأ  هلأـسم  یلإ  هراـشإ  - 2
هر س  هنئاکلا ، هذه  ققحتی  هقباسلا ال  هروصلا  نع  هداملا  هیلخت  يأ  مدعلا  ول ال  هنأ  ههیجوتف  هروصلا  هداملا و  امه  نارخآلا  نئاکلل و 
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نم هلعج  هیلع و  مدعلا  قبـس  نم  دب  اذه ال  انملاع  یف  نئاک  لک  نإف  تملع  امک  داوملا  لباوقلا و  حولـصل  تادعم  یه  امنإ  الـصأ و 
و هکرحلا - نامزلاک و  اهتاوذل  هیجیردـتلا   (1) رومألا اذـک  هقحاللا و  اهلوبق  نکمیل  هقباسلا  هروصلا  نع  هداملا  هیلخت  هانعم  بابـسألا 

نأ یف  تایمیلعتلا  هراقلا و  تالـصتملا  مکح  اذک  لعفلاب و  اهنم  دجو  ام  لاوز  نم  اهدارفأ  نم  لک  ثودح  یف  دـب  امهمزلتـسی ال  ام 
باعیتسالا لوبق  نع  اهدوجو  صقنل  ناکملا  کلذ  نع  هتبیغ  رخآلا و  لاوز  مزلتسی  ناکم - یف  اهنم  یئزج  وأ  ءزج  لک  روضح 

عضولا هکراشمب  الإ  لعفت  ام  لعفت  هینامسجلا ال  يوقلا  نأ  یف  ( 36  ) لصف

(2) کلذ لعفلا و  نم  هبیرقلا  هوقلاب  بلطملا  اذـه  تبث  دـقف  هلعف  یف  هیلإ  رقتفم  یـش ء  یلإ  هدوجو  یف  رقتفملا  نأ  ققحت  تبث و  امل 
نوکیف عبتلاب - ول  عضو و  يذ  رمأ  دوجو  هدوجو  نوکی  هداملاب  هدوجو  موقتی  ام  لک  کلذک  و  یعـضو - دوجو  اهدوجو  هداملا  نأل 

.هیف لعفی  مل  هیلإ  سایقلاب  ینامسج  لعافل  عضو  امف ال  عبتلاب  ول  عضو و  تاذ  هیلعاف  ینعأ  عضولا  بسحب  اضیأ  هتیلعاف 

دوجولا و يدابمک  كانه  ماوقلا و  يدابمک  انهاه  مدـعلا  نأ  لوألا  نیب  هنیب و  قرفلا  يدابملا و  نم  مدـعلا  نوکل  رخآ  ناـیب  اذـه  - 1
ول ال هنأ  وه  رخآ و  هیجوت  يدنع  رهوجلا و  یف  هکرحلا  عوقو  احاضیإ  ماقملا  دیزی  لباقم و  مدعلا  كانه  عماجم و  مدعلا  انهاه  اضیأ 

یف يذلا  مدعلا  ربتعی  مل  ول  لوقن  لب  هجاحلا  هلع  هنأل  يدابملا  نم  ناکمإلا  مدعلا و  دوجولا و  يواست  هنأل  ناکمإلا  ققحتی  مل  مدـعلا 
يوس دوجولا  نم  هبترم  لـک  نأ  تملع  بتارملا و  ققحتی  مل  دوجو  لـکب  طـیحملا  تاذـلاب  بجاولا  دوجولا  يوـس  دوـجولا  بتارم 

نادجو وأ  مدع  دوجو و  نم  هبکرم  اهنأ  الإ  صخـش  عون و  وأ  لصف  سنج و  وأ  هروص  هدام و  نم  بکرتی  مل  نإ  مامتلا و  قوف  هبترم 
هر س  قلطم ، لوقب  هقیقحلا  هطیسب  تسیل  ذإ  اهقوف  هبترمل  نادقف  و 

اهنع رخأتم  عضولا  نأل  ایعضو  سیل  اهدوجو  نأ  مولعمف  یلویهلا  امأ  هداملا و  ظفل  تاقالطإ  رثکأ  وه  امک  همـسجملا  یلویهلا  يأ  - 2
هر س  نیتبترمب ،
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(1) نوکی یتح  نیعم  لحمب  اصتخم  اـهریثأت  نوکی  نأ  اـمإ  ولخی  ـالف  ـالعف  ارثأ و  یـضتقت  هوق  لـک  لوقنف  حرـش  هداـیز  تدرأ  نإ  و 
رثألا و کلذ  لوبقب  یلوأ  ناک  هیلإ  برقأ  وه  املک  نوکی  یتح  لحملا  کلذ  یف  اهریثأت  یلع  اـبترتم  لـحملا  کـلذ  ریغ  یف  اـهریثأت 

فلتخم اهریثأت  نإف  هیرانلا  هوقلا  لوألا  لاثم  رخآ  لحم  یف  اهریثأت  یلع  بترتم  لحم  یف  اهریثأت  نوکی  الف  کلذک  نوکی  نأ ال  امإ 
یتم هوقلاف  مدقأ  دشأ و  هیلإ  هنوخـسلا  لوصو  ناک  هیلإ  برقأ  ناک  املکف  اهلحم - یلإ  سایقلاب  هیف  ترثأ  امل  دـعبلا  برقلا و  بسحب 

یف اهجایتحال  امإ  هیرانلا و  هوقلا  لثم  مسجلا  کلذ  یلإ  اهتاذ  یف  اهجایتحال  اـمإ  مسجلا  کلذـب  اـقلعت  اـهل  نأ  ملعن  کلذـک  تناـک 
یف اهریثأت  فقوتی  یتلا ال  هوقلا  امأ  عضولا و  هکراشمب  لعفت  اهنأب  لوقلا  حـص  کـلذ  دـنعف  سوفنلا  لـثم  اـهتاذ  یف  ـال  هیلإ  اـهتیلعاف 

ماسجألا نم  یش ء  نود  یشب ء  هصـصخم ]  ] هصتخم ریغ  هتـضافإ  نوکی  هتاذ و  یف  ثودحلا  نکمم  لعفلا  کلذ  نوک  یلع  الإ  اهلعف 
هوجولا لک  نم  ماسجألا  نع  هینغ  تناـک  لـب  اـهتاذ  یف  ـال  اـهلعف و  یف  ـال  داوملا  نم  یـشب ء  قلعت  هوقلا  کـلتل  نوکی  ـال  نأ  بجو 

.هیلقعلا تاقرافملا  نم  نوکیف 

برقلا و نأل  اهتافـص  یف  ـال  تادرجملا و  دوجو  یف  ریثأـت  اـهل  نوکی  نأ  عنتمی  هینامـسجلا  يوقلا  نأ  رهظی   (2) قیقحتلا اذه  دـنع  و 
هموقملا هروصلا  یلویهلا و  دوجو  یف  اهل  ریثأت  هینامسجلا ال  هوقلا  نأ  تبث  اذه  تبث  اذإ  و  عنتمم - عضو  هل و ال  زیح  ام ال  دعبلا 

ضیف اهیلع  رمی  هطساو  اهنأ  اهـسفن  هدام  یف  هل و  یعیبط  لعاف  اهنأ  ریغلا  یف  اهریثأت  نإف  دحاو  ینعمب  سیل  نیعـضوملا  یف  ریثأتلا  - 1
طیـسوتلا نم  ردقلا  اذهب  هوقلا و  کلت  مزاول  نم  لبقت  ام  هلوبقل  طرـش  یه  لب  لصفلا  رخآ  یف  هلوق  لیلدب  کلذ  الوأ و  اهقوف  وه  ام 

هر س  عئابطلا ، يوقلا و  لیطعت  هیلع  مزلی  ال 
نم سفنلاک  درجملا  لوصح  مدـع  اهدـحأ  هثالث - اهنم  رکذـف  لـصألا  اذـه  عورف  ضعب  رکذ  یف  عورـش  لـئاقل  سیل  هلوق و  یلإ  - 2

اهتلالج نم  کلت  اضیأ  عضولا  لبقت  ثیح ال  اهنع  یلویهلا  لوصح  مدع  اهیناث  هیلاعفنالا و  يوقلا  نع  الضف  هینامسجلا  هیلعفلا  يوقلا 
یف اهیلإ  اهتجاحل  اهنع  هیمسجلا  هروصلا  لوصح  مدع  اهثلاث  عضولا و  لبقی  مدعلا ال  مدعلاب و  قحتلت  نأ  تداک  ذإ  اهتسخ  نم  هذه  و 

هر س  اهلاحم ، یلإ  هبسنلاب  يوقلل  عضولا  نکمی  داجیإلا و ال  دوجولا و 
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.ماسجألا نم  یش ء  دوجو  یف  ریثأت  اهل  نوکی  الف 

رثأت لاعفنا و ال  نأ ال  بجی  کلذـکف  هیلإ  هبـسنلاب  هل  عضو  ـال  هنـأل  درجملا  یف  ینامـسجلل  ریثأـت  ـال  اـمکف  لوقی  نأ  لـئاقل  سیل  و 
.تاقرافملا نم  یش ء  یلإ  اهدوجو  یف  مارجألا  اوبسنی  نأ ال  بجوف  اهیلإ  هبسنلاب  اهل  عضو  ذإ ال  تادرجملا  نع  ینامسجلل 

ءاوس هنع  رثألا  ضاف  یتاذـلا  ناکمإلا  ققحت  یتمف  انکمم  هتاذ  یف  رثألا  نوک  یـش ء  یف  درجملا  ریثأت  ققحت  یف  یفکی   (1) لوقن انأل 
لحم نوکی  نأ  لب و  طقف  انکمم  رثألا  نوک  اهققحت  یف  یفکی  الف  هینامـسجلا  هوقلا  هیرثؤم  امأ  وأ ال و  عضو  اذ  هسفن  یف  رثألا  ناـک 

رهوجلا نم  لامک  وأ  هروص  اهیف  تثدح  اذإ  هداملا  قرافملا و  یلع  لیحتسم  کلذ  هینامسجلا و  هوقلا  لحم  نم  هیعضو  هبسن  هل  رثألا 
نیب هطـسوتملا و  لب  هلعافلا  یه  هداملا  نکت  مل  كانه  هریغ و  نیب  لعفنملا و  نیب  هطـسوتملا  اهـسفنب ال  هلعفنملا  یه  تناک  قرافملا 

.قرف نیینعملا 

.هیلإ هبسنلاب  ندبلل  عضو  تادرجملا و ال  نم  یه  سفنلا و  ثودحل  هلع  مهدنع  ندبلا  ثودح  سیل  تلق أ  تعجر و  نإف 

یجیس  (3) امک هجوب  اهناکمإ  لماح  ندبلا  قرافم و  رمأ  اهثودح  هلع  نأ  ندبلا و  یلع  سفنلا  ثودح  هیفیک  فرعتس   (2) کنإ تلق 
هوق لک  اذک  و  هیف - لحی  امل  لحم  لک  لاح  اذکه  کلذ و  یف  رثؤم  هنأ  هلعلا ال  نع  لولعملا  ناضیفل  هجو - یلع  طرـش  وهف  هنایب  ء 

نم لبقی  ام  هلوبقل  طرش  یه  لب  هیف  هرثؤم  ریغ  اهنإف  لحم  یف  هلاح 

تناـک اذـل  عاـضوألا و  تاوذـب  تسیل  هیلإ  هبـسنلاب  عاـضوألا  تاوذ  ءاوسلا و  یلع  هنع  لـعفنت  اـم  عیمج  یلإ  درجملا  هبـسن  نـأل  - 1
هر س  دمرسلا ، یف  يدمرسلا  یلإ  هبسنلاب  تایرهدلا  نأ  امک  تایرهد  تادرجملا  لوقعلا  یلإ  هبسنلاب  تاینامزلا 

رخآ باوج  قرافم  رمأ  اهثودح  هلع  نإ  هلوق  هیناحور و  ریصت  یتح  ارهوج  كرحتت  هیعضو و  هینامـسج  رمألا  لوأ  یف  اهنأ  ینعی  - 2
هر س  اهلوصحل ، طئارشلا  نم  هجازمب  ندبلا  نأ  وه 

هر س  سفنلا ، رفس  طساوأ  یف  - 3
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هبحاص یلإ  سایقلاب  لاحلا  لحملا و  نم  لکل  عضو  ذإ ال  هرکذ  دوعیس  امک  هوقلا  کلت  مزاول 

هیلولعملا هیلعلل و  حلصی  هدحو  دوجولا  نأ  یف  ( 37  ) لصف

هتاذ یف  نوکی  الف  مدعلا  دوجولا و  هیلإ  هبسنلاب  يواستی  ءایـشألا  هدوجو  نع  رظنلا  عطق  عم  هتاذ  نوکی  دوجولا ال  ریغ  نألف  لوألا  امأ 
وه ام  لکف  رخآ - یش ء  دوجو  هتاذ و ال  دوجو  الـصأ ال  یـش ء  دوجول  هلع  نوکی  نأل  حلـصی  هتاذب ال  هتاذف  ادوجوم - هتاذ  بسحب 

ناکل هیهاملا  نع  ادرجم  ضرف  ولف  هیرثؤملل  حلاص  دوجولاف  یـشلا ء - کلذ  دوجو  یف  ریثأت  هدوجول  نوکی  نأ  دب  الف  یـشل ء  ببس 
ول هیداملا  هوقلا  نأ  امک  یـش ء - یف  تایمدعلل  ریثأت  نأ ال  تملع  دق  هجاحلا و  ناکمإلا و  الإ  اهنأش  تسیل  هیهاملا  نأل  ریثأتلاب  یلوأ 
نأ هیف  نحن  يذلا  رخآ و  بلطم  کلذ  نأ  یلع  مادـعألا  صئاقنلا و  بئاوش  نع  اهـصولخل  ریثأتلاب  یلوأ  تناکل  اهنع  هدرجم  تضرف 

.اقلطم هیلعلل  حلاص  دوجولا 

ناک نإف  هیهاملا  یف  هنیابتم  یه  وأ  طقف  ددعلا  یف  اهنیابت  نوکی  نأ  امإ  تادوجولا  نأ  وه  يزارلا و  مامإلا  هدروأ  يذـلا  کشلا  امأ  و 
تاذلاب ضعب  یلع  هدحاو  هعیبط  دارفأ  ضعب  مدقت  یف  هیولوأ  ذإ ال  رخآ  یـش ء  دوجول  هلع  یـش ء  دوجو  نوکی  نأ  لاحتـساف  لوألا 

دوجو ضرع و  دوجو  رهوج و  دوجو  یلإ  مسقنی  دوـجولا  نـأل  لیحتـسم  وـهف  یناـثلا  ناـک  نإ  کـلذ و  یف  مادـقألا  هیواـستم  اـهنأل 
میـسقتلا دروم  هیـضرعلا و  ساـنجألا  تادوجو  یلإ  مسقنی  ضرعلا  دوجو  مسجلا و  ریغ  دوـجو  مسجلا و  دوـجو  یلإ  مسقنی  رهوـجلا 

یهیدب رمأ  دوجولا  نم  لوقعملا   (1) نأل ادحاو و  ینعم  نوکی  نأ  بجی 

ماکحأ يرـسی  امک  كاذـل  ایتاذ  اذـه  ناک  ول  مزلی  امنإ  نونعملا  ؤطاوت  ائطاوتم  هنوک  اذـه و  هدـحو  نم  مزلی  هنأل ال  هطلاغم  اذـه  - 1
هر س  رفسلا ، اذه  لئاوأ  یف  رم  امک  دوجولا  بتارمل  موقم  ریغ  یهیدبلا - موهفملا  اذه  هل و  ادح  هنوکل  ناسنإلا  یلإ  قطانلا  ناویحلا 
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نع جرخ  ام  لک  موهفملا و  اذـه  نع  هجراخ  رومأ - یف  عقت  امنإ  تافالتخالا  تادوجولا و  نیب  كرتشم  ردـق  لوقعملا  رمألا  اذـه  و 
سنج و نم  هـبکرم   (1) تناک تایهاملا  هفلاختم  تناک  نإ  تادوجولا  نـأل  جراـخ و  لـب  دوجولا  یف  لـخاد  ریغ  وهف  موهفملا  اذـه 

مهدـنع وه  دـحاو و  لولعم  نم  رثـکأ  هدـحاولا - هلعلا  نع  ردـصی  نأ   (2) مزلف اـبکرم  لوـألا  لولعملا  دوجو  نوکی  نأ  مزلیف  لـصف -
.لطاب

ککشم هنکل  طیـسب  دحاو  رمأ  دوجولا  هقیقح  نأ  قبـس  دق  هیهاولا و  راظنألا  هذه  لثم  لاطبإ  هنوئم  یفکت  هفلاسلا  لوصألا  نإ  لوقأف 
يذـلاف اهتاذـب  هیلوعجملل  هحلاص  ریغ  تایهاملا  نألف  هیلولعملل  احلاص  دوجولا  نوک  امأ  رخأتلا و  مدـقتلا و  هیفعـضألا و  هیدـشألاب و 

یلع عرفتم  وه  هیهاملاب و  هقحاللا  بتارملا  نم  تملع  امک  فاصتالا  نکل  دوجولاب  هیهاملا  فاصتا  وأ  دوجولا  سفن  امأ  اهل  حلـصی 
.دوجولا الإ  سیل  تاذلاب  لولعملا  نأ  یقبف  فاصتالا  اذه  هیفیک  انیب  دق  و  هفوصوملا - هیهاملا  دوجو 

ءاملا نأ   (3) هنایب لولعم  لکل  هحلاص  هیلع  تناکل  هیف - هلعلا  ریثأت  ناک  ولف  هدـحاو  هیهام  دوجولا  نأب  انهاه  يزارلا  ماـمإلا  ضرتعا  و 
امإ هقرافملا  يدابملا  نم  اهیلع  ضئافلا  دوجولا  یف  اهتقیقح  تایهاملا و  نم  هیهام  هنوخسلا  کلتف  انخسم  نکی  مل  نأ  دعب  نخـس  اذإ 

ضیفلا و ماود  بجوف  ادبأ  ضایف  لعافلا  هلباق و  هیهاملا  نأل  اهدوجو - ماود  مزل  فقوتی  مل  نإف  فقوتی  وأ ال  طرش  یلع  فقوتی  نأ 
هاقالم نأل  لطاب  لوألا  اهتیهام و  وأ  هنوخسلا  دوجو  طرشلا  کلذ  یلع  فقوتملاف  طرش  یلع  تفقوت  نإ 

هر س  هریخألا ، لوصفلا  هیلاعلا و  سانجألاک  بیکرتلا  اذه  مزلی  یتح ال  تاذلا  مامتب  زیملا  هعمس  عرقی  مل  هنأک  - 1
یف امیـس  امهدوجو  لصفلا  سنجلا و  نأ  یلع  ریثکلا  نع  ریثکلا  ردصیف  ضرفلا  اذـه  یلع  بکرم  هلعلا  دوجو  نأل  کلذ  مزلی  ال  - 2

هر س  لقعلا ، یف  هیهاملا  دوجولا و  نم  هرثکلاک  هرثکلا  هذهف  دحاو  طئاسبلا 
هر س  رکذتف ، هیهاملا  هیلوعجم  ریدقت  یلع  هیعونلا  هیهاملا  یف  هقفتملا  دارفألاب  ضقنلا  لعجلا  ثحبم  یف  اقباس  هانرکذ  دق  - 3
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یـشل ء اطرـش  ناک  ام  نأل  اضیأ  هنوخـسلا  دوجول  اطرـش  هتاقالم  نکیلف  هنوخـسلا  دوجول  واسم  هدوربلا  دوجو  هدوربلل و  طرـش  ءاملا 
لصاح طرـشلا  ضایف و  لعافلا  هلباق و  هیهاملا  نأل  ءاملا  هاقالم  دنع  هنوخـسلا  لوصح  بجول  کلذک  ناک  ول  هلاثمأل و  اطرـش  ناک 

طرـشب و ثداوحلا  نم  یـشل ء  صاصتخا  الف  یـش ء  لک  لوصح  دنع  یـش ء  لک  لوصح  کلذ  نم  مزلی  لولعملا و  لوصح  بجیف 
.سحلا هعفدی  لطاب  کلذ  لک  هلع و 

طرـش یلع  اهـسفنب  تفقوت  اذإ  هیهاملا  نإف  بولطملا - مزلتـسی  وهف  طرـشلا  یلع  هفقوتملا  یه  هیهاـملا  نوکت  نأ  وه  یناـثلا و  اـمأ  و 
تایهاملا نأ  رهظف  دوجولا  بجاو  یلإ  یهتنی  هلاحم  هلع و ال  اببـس و  یعدتـسی  هریغ  یلع  فقوتی  ام  لـک  ریغلا و  یلع  هفقوتم  تناـک 

.همالک یهتنا  طقف  اهدوجوب  اهسفنأب ال  هلوعجم 

هیلع مزلی  کلذ   (1) عم کیکـشتلاب و  ؤطاوتلاب ال  اهدارفأ  یلع  هلوقم  هدحاو  هیهام  دوجولا  نأ  یلع  هانبم  نأل  هداسف  تملع  دـق  لوقأ 
ردـصی ام  لکف  ارارم - هب  حرـص  امک  هدـنع  تانکمملا  دوجول  يواسی  هدوجو  نأل  ءایـشألا  نم  یـش ء  یف  یلاعت  هدوجول  ریثأت  نأ ال 

صاصتخا هل  نوکی  نأ  دـب و  یـش ء ال  یف  رثؤملا  یـش ء و  ریثأت  یف  هل  صاصتخا  ـالف  هریغ  دوجو  نع  ردـصی  نأ  زوجی  هدوجو  نع 
یشل ء اببس  يرابلا  دوجو  نکی  ملف  هل  هلع  نکی  مل  یـش ء  لوصح  یف  همدعک  هدوجو  ناک  ام  و  همدعک - هدوجو  ناکل  الإ  ریثأتلاب و 

.اریبک اولع  کلذ  نع  یلاعت 

داوسلا هیهام  هیفوصوم  رابتعا  نیب  دوجولا و  کلذ  وه  ثیح  نم  الثم  داوسلا  دوجو  راـبتعا  نیب  قرف  هنأ  یـضم  اـمیف  اـنیب  اـنأ  رکذ  مث 
هل ضرعی  ذـئنیحف  هدوجو  یلإ  یـشلا ء  هیهام  انبـسن  اذإ  لـب  ههجلا  کـلت  نم  هجاـحلا  ضرعی  نأ  عنتمی - دوجولا  نأ  اـنیب  دوجولاـب و 

جاتحملا نأ  اهدوجو ال  یف  هیهاملا  وه  جاتحملا  مرج  الف  هجاحلا  هل  ضرعی  هببسب  ناکمإلا و 

هلع لوقنف  ایمازلإ  ناک  نإ  حـضاو و  رمألاف  اـیناهرب  ناـک  نإ  داریـإلا  اذـه  تلق  .هیهاـم  یلاـعت  هل  نإ  لوقی  يزارلا  ماـمإلا  تلق  نإ  - 1
هر س  هدنع ، ئطاوتم  دوجولا  رثؤی و  یتح  هیهاملا  کلتل  دوجولا  نم  دب  الف  هدوجوم  دوجوملا 
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.هلیوأت یضم  امیف  انرکذ  دقف  هلولعم  ریغ  تایهاملا  نإ  لیق  ام  امأ  دوجولا و  سفن  وه 

هدئاز هجاح  هل  ضرع  ریثأتلا و  لبق  هیوه  هل  نوکی  نأ  دـب  هتاذ ال  یف  لولعملا  نأ  اومعز  هتقبط  یف  ناک  نم  لضافلا و  اذـه  نإ  لوقأ 
اهدوجو یلإ  اهتبـسن  نأل  هیهاملل  لـب  ادوجو  هنوک  ثیح  نم  دوجولل  هققحتم  یناـعملا  هذـه  تسیل  هدوجو و  هلعلا  داـفأ  مث  هتاذ  یلع 
دوجولا دوجولاب ال  هیهاملا  فاصتا  وه  هلعلا  رثأ  نأب  اومکح  اذهلف  لیلحتلا  فرظ  یف  هروصلا  یلإ  هداملا  لوبقملا و  یلإ  لباقلا  هبـسن 
دوجولاب اعبار  بوجولاب و  اثلاث  هجاحلاب و  ایناث  ناکمإلاب و  الوأ  تفـصتا  یتح  هیهاملا  تأشن  نیأ  نمف  دوجولا  ول ال  هنأ  اوهقفی  مل  و 

یلإ رقفأ  اهنأ  تادوجولا و  سفن  یف  راقتفالا  ینعم  اضیأ  تملع  دـق  و  اهدـیعن - نأ  یلإ  هجاح  الف  تافاصتالا  هذـه  هیفیک  اـنیب  دـق  و 
.دوجولل یتاذلا  ثودحلا  ینعم  تملع  هیلإ و  تایهاملا  سفن  نم  لعاجلا  دوجو 

هیهاملا ثحابم  یف  لاقی  امک  کلذ  اهموهفم و  تسیل  هیلوعجملا  نأ  هلوعجم  ریغ  تایهاملا  نوک  ینعم  یف  لـبق  اـمیف  هرکذ  يذـلا  و 
یف هیهاملل  یه  تبثی  اهنأ ال  اهل ال  هتباث  تسیل  هیثیحلا  هذـه  نم  يأ  یه  یه  ثیح  نم  تذـخأ  اذإ  اهل  هتباث  ریغ  هیهاملا  ضراوع  نإ 

.اهتاذ نیع  تسیل  هیلوعجملا  نأ  ینعمب  هلوعجم  ریغ  اهل و  هتباث  هیلوعجملا  نأ  ینعمب  هلوعجم  هیهاملاف  عقاولا 

هانیب امک  یناثلا  یلإ  يدؤی  نیینعملا  نم  لوألا   (1) نأ انتقیرط  نم  تملع  دق  لیوأتلا و  نم  هدارم  اذه  لوقأ 

هیلع مدعلا  مدقت  لعفلا  یف  طرتشی  هنأ ال  یف  ( 38  ) لصف

هراشا

یف رکذی  نأب  اقئال  ناک  نإ  قباسلا و  لصفلا  یف  يذلاک  ثحبملا  اذه  هیلع  مدـعلا   (2) مدـقت لعفلا  یف  طرتشی  هنأ ال  یف  ( 38  ) لصف
هلعلا ثحابم 

هر س  لوألا ، یلإ  يدؤی  نیینعملا  یناث  لاقی  نأ  یلوألا  - 1
هر س  هماتلا ، هلعلا  نع  لولعملا  فلخت  موزل  هلاطبإ  یف  یفک  اینامز و  امدقت  يأ  - 2
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هیف ال نییلدجلا  نم  هفئاط  تبـصعت  ثیح  بلطملا  اذهل  نإ  لوقنف  اهولتی  ام  رخأتلا و  مدـقتلا و  ثحابمل  اضیأ  بسانی  هنکل  لولعملا  و 
هیف رکذنلف  هیوقت  دیکأت و  دیزم  نم  دب 

.هریثک نیهارب 

امئاد هناکمإ  سیل  وأ  امئاد  دوجولا  نکمم  نوکی  نأ  امإ  ملاعلا  نأ  لوألا 

هتاذل ال عنتمملا  هتاذل و  دوجولا  بجاو  هنوک  هلاحتـسال  تاذـلاب  اعنتمم  هنوک  مزل  امئاد  نکی  مل  نإ  هناکمإ  نأل  کلذ  لطاب و  یناثلا 
جراخ و رمأل  وأ  ادـبأ  ـالزأ و  اـنکمم   (1) نوکی نأ  مزلیف  وه  وه  اـمل  نوکی  نأ  اـمإ  دوـجولا  نکمم  هتروریـص  نـأل  اـنکمم و  بلقنی 

یلزألا عانتمالا   (3) نأل لوألا و  یف  مالکلاک  هیف  مالکلاف  مئاد - ریغ  وأ  امئاد  ناکمإلا  نوکیف  هیوهلا  مئاد  ناک  نإ  جراـخلا   (2) کلذ
کلذ لصفنم و  رمأل  وهف  وه  وه  امل  هعانتما ال  ناک  نإ  اهعافترا و  لیحتـسی  تایهاملا  مزاول  نأل  هعاـفترا  عنتما  وه  وه  اـمل  ناـک  نإ 

یتح لوألا  یف  مالکلاک  هیف  مالکلاف  توبثلا  بجاو  نکی  مل  نإ  هرثأ و  عافترا  عاـنتما  مزلیف  توبثلا  بجاو  اـیلزأ  ناـک  نإ  لـصفنملا 
.هعافترا عانتما  مزل  هتاذل و  بجاو  یلإ  هرخألاب  یهتنی 

کلذ لاز  طرشلا  لاز  اذإف  طرش  یلع  فقوتی  عانتمالا  کلذ  یف  هریثأت  نکل  دوجولا  بجاو  یلإ  دنتـسا  نإ  عانتمالا و  کلذ  لیق  نإف 
.ریثأتلا

نع هلـسرم  هقلطملا  تایهاملا  هیناکمإلا و  تایهاملا  وه  یلاـعت و  هللا  يوس  اـم  ملاـعلا  نـأل  تقوم  ریغ  ناـکمإلاب  فوصوملا  نـأل  - 1
هر س  تیقوتلا ،

هر س  لطاب ، وه  يریغلا و  ناکمإلا  مزلی  هنأ  یلع  - 2
ناکمإلل لباقملا  عانتمالا  وه  هضیقن و  ناک  ایلزأ  ناـکمإلا  نکی  مل  ول  هنأ  وه  فلخلا و  قیرطب  اـیلزأ  ناـکمإلا  نوکل  ثلاـث  هجو  - 3
مازلتسالا یعدن  مث  ناکمإلا  هیلزأ  تابثإ  دوجولا  هصالخ  اقح و  نیعلا  ناک  الطاب  ضیقنلا  ناک  اذإف  روذحملا  مزلتسی  هنکل  ایلزأ  ماعلا 

درجم هیفکی  اـضیأ  قلطملا  لـعفلا  هیلعاـفلا و  یف  ینغ  ناـسحإلا  میدـق  دوجولا  ماـت  قحلا  نـأل  هیلزـألا  ناـکمإ  ناـکمإلا و  هیلزأ  نیب 
هر س  لاکشإ ، انهاه  هلوق و  دنع  فرعتس  امک  هیلزألا  ناکمإ  مزلتست  ناکمإلا ال  هیلزأ  مهدنع  ذإ  نیملکتملل  افالخ  یتاذلا  ناکمإلا 
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لب لسلـستی  مالکلا و ال  داع  ابجاو  نکی  مل  نإ  عانتمالا و  عافترا  عنتماف  هعافترا  عنتما  هتاذـل  ابجاو  ناک  نإ  طرـشلا  کـلذ   (1) لوقنف
نأ وه  لاکـشإ و  انهاه  و  لزألا - یف  تانکمملا  لوصح  عاـنتما  يوعد  نکمی  ـال  هنأ  تبثف  هتاذـل  دوجولا  بجاو  دوجوم  یلإ  یهتنی 
نود تقوب  صـصختم  هناکمإ  نإ  لاـقی  نأ  نکمی  ـال  طرـشلا  اذـه  عم  وهف  مدـعلاب  اقوبـسم  هنوک  ثیح  نم  هاـنربتعا  اذإ   (2) ثداحلا
ثیح نم  هانذخأ  ثیح  انأل  ثودحلا  نع  هجورخ  هناکمإ  ماود  نم  مزلی  مث ال  امئاد  تباث  هناکمإ  اذإف  هلدألا  نم  هومترکذ  امل  تقو -

ثودـح ناـکمإ  ماود  نم  مزلی  مل  اذإ  عفتری و  ـال  یـشلل ء  یتاذـلا  ذإ  هل  اـیتاذ  اءزج  مدـعلاب  هتیقوبـسم  تناـک  مدـعلاب  اقوبـسم  هنوـک 
.هجحلا هذه  تلطب  اثداح  هنوک  نع  هجورخ  ثداح  هنإ  ثیح  نم  ثداحلا -

ءازجأک ءایـشألا  نم  اریثک  نإف  ثودحلا  هفـص  اهل  ضرعت  هیهام  یف  لب  ثودحلا  ددجتلا و  نیع  هتیوه  یـش ء  یف  سیل  انمالک  لوقأ 
ناکمإ وه  اهناکمإ  نکل  اهناکمإ  ثیح  نم  رثؤملا  یلإ  اهراقتفا  ثودحلا و  هیرورض  یهف  همئاد  نوکی  نأ  لیحتـسی  نامزلا  هکرحلا و 

هانعم امنإ  انکمم  یـشلا ء  نوک  ثودـحلا و  ناکمإ  الإ  نوکی  اـهناکمإف ال  اـهیلع  لیحتـسی  مئادـلا  دوجولا  ذإ  دوجولا  نم  وحنلا  اذـه 
دوجولا قلطم  زاوج 

لاقی ام  هدوجوب و  عطقنی  یلزأ  یموی  ثداح  لکل  مدـع  لک  نإف  یمویلا  ثداحلا  مدـع  طرـشلا  کلذ  مهبناـج  نم  لوقت  کـلعل  - 1
نإف رودلل  مزلتـسم  اذه  لوقأف  عانتمالا  لاز  طرـشلا  کلذ  لاز  اذإف  خلإ  همدـق  تبث  دوجوم  لک  هانعم  همدـع  عنتما  همدـق  تبث  ام  لک 

هدوجو و یلع  فوقوم  همدـع  لاوز  دـیز و  مدـع  لاوز  یلع  فوقوم  لازی  امیف ال  دـیز  هتلمج  نم  يذـلا  ملاعلا  وأ  دـیز  عاـنتما  لاوز 
هر س  رمضملا ، رودلا  وه  هعانتما و  لاوز  هناکمإ و  یلع  فوقوم  هدوجو 

اهیلع أرطی  یتلا  تایهاملا  یف  لب  تاذلاب - ددـجتملا  یف  سیل  انمالک  نأ  عفدـلا  لصاح  تاذـلاب و  ددـجتملا  ینعمب  ثداحلا  يأ  - 2
نأ وه  رهظأ و  هجوب  لاکـشإلا  ریرقت  نکمی  صاخـشألا و  بقاعتب  هظوفحملا  عاونألا  نم  اهریغ  رقبلا و  سرفلا و  ناسنإلاک و  ددجتلا 

لعفلا یف  انمالک  نأ  وه  لهـسأ و  هجوب  عفدلا  متلق و  امک  یلزأ  هناکمإ  کلذ  عم  ثودحلا و  یهیدب  يرـشبلا  دیزک  یمویلا  ثداحلا 
يدادعتـسالا و هناکمإل  لماح  يدادعتـسا و  ناکمإ  نم  هدوجو  یف  دب  دـیز ال  یتاذـلا و  ناکمإلا  درجم  هیف  یفکی  يذـلا  و  قلطملا -

هر س  هیکلفلا ، هیعضولا  هکرحلا  نم  هعطقک  میدقلاب  هل  طبار 
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لیحستی اهلاثمأ  هکرحلاف و  ضایبلا  دوجو  هیلع  لیحتـسی  داوسلا  ضرعلا و  دوجو  هیلع  لیحتـسی  رهوجلا  نإف  دوجو  لک  زاوج  هیلع ال 
.یئاقبلا دوجولا  اهیلع 

قباسلا مدعلا  یلإ  جاتحملا  رخآ  ناهرب 

هل انراقم  مدـعلا  کلذ  ناکل  مدـعلا  یلإ  هدوجو  یف  رقتفا  ول  لعفلا  نأل  لاحم  لوألا  هیف و  لعافلا  ریثأت  وأ  لعفلا  دوجو  نوکی  نأ  امإ 
یفانملا همدع و  یفانی  رثألا  دوجو  نأل  لاحم  اضیأ  یناثلا  و  هل - اطرـش  نوکی  نأ  عنتمی  لعفلا  یفانم  لعفلل و  فانم  نراقملا  مدعلا  و 
لعافلا ادوجوم و ال  هنوک  یف  لعفلا  اذإف ال  هتبلا  اطرـش  نوکی  یفانملا ال  اضیأ و  ایفانم  نوکی  نأ  بجی  انراقم - نوکی  نأ  بجی  اـمل 

.مدعلا قبس  یلإ  رقتفم  ارثؤم  هنوک  یف 

اهئاقب اهرارمتسا و  لاح  یف  یهف  ترمتسا  تدجو و  اذإ  ثداوحلا  نأ  رخآ  ناهرب 

نأ امإ  یناثلا  یلع  اهناکمإل و  ادـبأ  الزأ و  رثؤملا  یلإ  هجایتحا  نوکی   (1) لوألا یلعف  نوکت  وأ ال  رثؤملا  یلإ  هجاتحم  نوکت  نأ  اـمإ 
نع تجرخ  اهنإ  لاقی  نأ  لاحم  رثؤملا و  نع  تنغتـسا  اهناکمإ  یلع  هیقاب  اهنأ  عم  نوکی  وأ  ناکمإلا  نع  تجرخ  اـهنأ  لـجأل  نوکی 
نإ دوجولا و  هنکمم  امئاد  یهف  اهتاذـل  ناک  نإ  تانکمملا  ناکمإ  نأل  ههادـب و  هتاذـل  ابجاو  بلقنی  هتاذـل ال  نکمملا  نـأل  ناـکمإلا 

ناکمإل لـصفنم و  ناـکمإ  اـهناکمإل   (3) نوکیف اـنکمم  اـهل  ناـکمإلا  توبث  نوکیف  لـصفنم   (2) رمألا لب  اهتاوذـل  اـهناکمإ ال  ناـک 
تبثف اهل  هیاهن  هلصفنم ال  تاناکمإ  یلإ  یضفی  کلذ  ثلاث و  ناکمإ  اهناکمإ 

هر س  دوجولا ، دعب  دوجولا  وه  ءاقبلا  مدعلا و  دعب  دوجولا  وه  ثودحلا  نأل  ءاقبلا  لاح  یف  ثودح  ذإ ال  - 1
هر س  لطاب ، وه  اضیأ و  يریغلا  ناکمإلا  مزلی  ذئنیح  و  - 2

سفن هتیهاـم  نأ  هاـنعم  هتاذ  سفنب  هناـکمإ  لوقنف  هتاذ  سفنب  دوجولا  دوجو  نأ  اـمک  هتاذ  سفنب  ناـکمإلا  ناـکمإ  لوقت  کـلعل  - 3
اهمزال و وه  ناکمإ  هیهام  لکل  لب  رخآلا  ناکمإلا  یفنی  اذه ال  ناکمإلا و  یه  هیهام  هل  تانکمملا و  نم  نکمم  ذـئنیح  هنإف  ناکمإلا 

هر س  اهریغ ، نم  یتآلا  ناکمإلا  قوحلل  اهححصت  وه  تایهاملا و  یف  نوکی  نأ  دب  لصفنملا ال  ناکمإلا  اذه  لوقن  ایناث 
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.هجاحلا ههج  ناکمإلا  نأل  ببسلا  یلإ  هجاتحم  اهئاقب   (2) لاح  (1) یهف هنکمم  اهئاقب  لاح  اهنأ 

.دوجولاب یلوأ  راص  دقف  دوجولا  یف  لخد  اذإ  یشلا ء  لیق   (3) نإف

دوجولا ققحت  اذإ  هنـأل  لاـحملا  بجوی  لوـألا  و  همزاول - نم  نوکت  ـال  وأ  دوجولا  مزاوـل  نم  نوـکت  نأ  اـمإ  هیولوـألا  کـلت  لوـقنف 
همدـع و یلإ  يدؤی  هدوجو  اذإف  دوجولا  ققحتی  مل  رثؤملا  دـجوی  مل  اذإ  رثؤملا و  نع  تنغأ  هیولوألا  تققحت  اذإ  هیولوألا و  تققحت 
ببـس و دوجو  یلإ  هرقتفم  هیولوألا  کلت  نأل  الاحم - کلذ  ناک  هقرافملا  ضراوعلا  نم  لب  مزاوللا  نم  نکت  مل  نإ  لاـحم و  کـلذ 

.ببسلا نع  هینغ  نوکت  الف  هیولوألا  ببس  دوجو  یلإ  هرقتفم  تاذلاف  هیولوألا  یلإ  هرقتفم  تاذلا 

لاحلا یف  دوجوم  هنأل  نوکی  نأ  امإ  هلعلا  یلإ  لولعملا  راقتفا  رخآ  ناهرب 

الـصأ و هلعلا  یلإ  هل  هجاح  ضحم ال  یفن  هنأل  یـضتقملا  وه  مدـعلا  نوکی  نأ  لاحم  مدـلاب و  قوبـسم  هنأل  وأ  امودـعم  ناک  هنـأل  وأ 
بوجولا قیرط  یلع  هلوصح  دعب  دوجولل  ضرعت  هیفیک  مدعلاب  اقوبـسم  دوجولا  نوک  نأل  مدعلاب - اقوبـسم  هنوک  وه  نوکی  نأ  لاحم 
لیحتـسی هنأل  هیرورـض  هلاح  مدـعلاب  هیقوبـسملا  تعن  یلع  هعوقو  نکل  ناکمإلا  زاوجلا و  قیرط  یلع  ناک  نإ  دوجولا و  لوصح  نإف 

قیرط یلع  ام  رمأ  عوقولا  دعب  هل  ضرعی  مث  عوقولا  زئاج  هسفن  یف  یشلا ء  نوکی  نأ  دعبی  کلذک و ال  الإ  عقی  نأ 

عم رثؤملا  نع  ءانغتـسالا  وه  و  رخآلا - قشلل  ضرعتی  مل  امنإ  قافتالا و  هرورـضلاب و  لاـحم  وه  حـجرم و  ـالب  حـجرتلا  مزل  ـالإ  و  - 1
هر س  رهاظ ، اذه  روذحم  نأل  ناکمإلا  یلع  ءاقبلا 

ههبـش عفدـت  نأ  نکمی  ریرقتلا  اذـهب  و  هجاحلا - طانم  وه  ناکمإلاف  حـجرملا  یلإ  جاتحت  نیفرطلا  هیواستم  اـهئاقب  لاـح  اـهنأ  يأ  - 2
هدم ط  نایبلا ، هروص  نع  هرداصملا 

لاح یف  هجاحلاب  ءافتکالا  زاوجلا و  ینعمب  ناـکمإلا  ءاـقب  عم  ءاـقبلا  لاـح  یف  رثؤملا  نع  ءانغتـسالا  قاـقحإل  لاؤسلا  اذـه  ءادـبإ  - 3
هر س  لباقملا ، لیحی  فرط ال  هیولوأ  نإ  هرس  سدق  فنصملا  هرکذ  ام  هوالعب  هلطبی  ثودحلا و 
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هدوجو نوک  نکل  نکمم  ثداحلا  دوجو  کلذـکف  للعی  بجاو ال  رمأ  اـجوز  اـهنوک  نأ  ـالإ  دوجولا  هنکمم  هعبرـألا  نإـف  بوجولا 
.طقف دوجولا  وه   (1) هلعلا یلإ  رقتفملا  نذإف  رثؤملا  نع  ینغ  بجاولا  بجاو و  مدعلاب  اقوبسم 

مزاول تافص و  یلاعت  بجاولل  رخآ  ناهرب 

الاوحأ و وأ  نیملکتملا - رثکأ  دنع   (3) یه امک  هیدوجو  هیقیقح  وأ  ءامکحلا  يأر  یلع  یه  امک  هیبلـس - وأ  هیفاضإ   (2) تناک ءاوس 
هنکمم یهف  دحاو  نم  رثکأ  بجاولا  نوکی  نأ  عانتمال  دوجولا  بجاو  اهنم  یش ء  سیل  (4) و  هیفوصلا هلزتعملا و  دنع  یه  امک  انایعأ 

کلت نإ  اولاق  نئلف  همدـقت  مدـعلا و  قبـس  یلع  فقوتی  ریثأتلا ال  نأ  تبثف  یلاعت  لوألا  تاذ  یلإ  ارظن  توبثلا  هبجاو  اهتاذ  یف  توبثلا 
.لاعفألا یف  بجی  امنإ  مدعلا  قبس  لوقن  نحن  لاعفألا و  لیبق  نم  تسیل  ماکحألا  تافصلا و 

نکمم وه  ام  نأ  تبث  نکل  العف  یمسی  مدعلا ال  همدقتی  ام ال  نإ  به  لوقنف 

وه مدـعلا  نوـکی  نأ  لاـحم  هنأ  نم  ـالوأ  هرکذ  اـم  یف  لوـقلا  هلثم  رقتفملا و  یف  ـال  راـقتفالا  هجاـحلا و  هب  اـمیف  مـالکلا  تلق  نإ  - 1
هقیقحلاب اجاتحم  سیل  ذإ  هجاحلا  هب  ام  ثودحلا  سیل  امکف  هقیقحلاب  جاتحملا  وه  نوکی  نأ  دب  هجاحلا ال  هب  ام  تلق  .خلإ  یضتقملا 

هجاحلل ثودحلا  هیلع  لاطبإل  اذهف  کلذک  قلعتلا  رقفلا و  ینعمب  ناکمإلا  معن  ایرابتعا  هنوکل  ناکمإلا  کلذک  هتحرش  هحرش و  امک 
یف اـمک  هدـنع  زوجی  ـال  زاوجلا  ینعمب  ناـکمإلا  هیلع  لـب  تاـیهاملا  یف  لمعتـسملا  نیفرطلا  زاوج  ینعمب  ناـکمإلا  هیلع  تاـبثإل  ـال 

هر س  توبثلا ، تابثإلا ال  یف  هطساولا  اهب  داری  نأ  الإ  هریغ - هیبوبرلا و  دهاوشلا 
امأ قئاـقحلا و  هقیقح  ناـیعألا و  نیع  وه  اـم  نیع  نوکت  فـیکف  بسن  اـهنأل  تاذـلا  نیع  ـال  همزـال  یهف  هضحملا  هیفاـضإلا  اـمأ  - 2

هر س  دوجولا ، هقیقح  مادعألا ال  اهقادصم  نألف  هیبلسلا  تافصلا 
هر س  همسترملا ، روصلاب  یلاعت  هملع  یف  نیلئاقلا  نیءاشملا  ءامکحلا  دنع  لب  - 3

روصلا هیملعلا و  روصلا  هذه  نیب  قرفلا  و  تاذلل - هیلیـصفت  هیملع  روص  تافـصلا  ءامـسألل و  همزاللا  هتباثلا  نایعألا  نأب  نیلئاقلا  - 4
مزاول اهنإف  هتباثلا  نایعألا  فالخب  موزلملا  دوجو  نع  دوجولا  یف  هرخأتم  مزاول  همـسترملا  روصلا  نأ  نوءاشملا  اهب  لئاقلا  همـسترملا 

هر س  تافصلا ، ءامسألا و  میهافم  سفنک  هرخأتم  ریغ 
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یف هیف  عانتمالا  يوعد  نکمی  الف  ـالوبقم  ـالوقعم  اذـه  ناـک  اذإ  رثـألا و  عم  توبثلا  مئاد  رثؤم  یلإ  هدانتـسا  زوجی  وه  وه  اـمل  توبثلا 
لئاسملا هذـه  لثم  یفف  هیملع  هدـئاف  یلإ  دوعی  امم ال  کـلذ  لـعفلا و  ظـفل  قـالطإ  نع  هبحاـص  عنتمی  نأ  ـالإ  مهللا  عضاوملا  ضعب 

.ظافلألا تاحالطصالا و  درجم  یلع  لیوعتلا  زوجی  همیظعلا ال 

اهل تالولعم  تایهاملا  مزاول  رخآ  ناهرب 

ایاوزلا و وذ  ثلثملا  جوز و  هعبرألا  الإ و  انامز  ضرفن  انأل ال  اهنع  هکفنم  ریغ  اضیأ  تادوجولا  مزاول  لب  انامز  اهنع  هرخأتم  ریغ  یه  و 
ءوس بیقع  ملألا  قارحإلل و  انراقم  نوکی  قارتحالا  لـثم  اهتاببـسمل - هنراـقم  بابـسألا  نإ  لوقن  اذـه و  یلع  دـیزن  لـب  هراـح  راـنلا 

هردـقلا هیملاعلل و  هلع  ملعلا   (1) نوک وه  ضرفلا و  یلإ  برقأ  نوکیل  هیف  نوعزانی  ـال  یـش ء  اـنهاه  لـب  لاـصتالا - قرفت  وأ  جازملا 
.هجاحلا دانتسالا و  ههج  لطبت  رثؤملا ال  رثألا و  هنراقم  نأ  ملعف  اهراثآ  اهنع  هیخارتم  ریغ  اهراثآل  هنراقم  دجوت  کلذ  لک  هیرداقلل و 

دوجولا بجاو  دوجوم  وه  ثیح  نم  هدوجو  رابتعا  لاح  یشلا ء  نأ  رخآ  ناهرب 

هنامز و یف  لومحملا و  طرشب  هرورضلا  اهل  لاقی  هیتاذلا  هرورضلا  نم  برض  اذه  مدعلا و  بجاو  مودعم  هنإ  ثیح  نم  همدع  لاح  و 
اتلک یلع  هیهاملا  تناک  هلاحلا  هذـه  اـهل  ثیح  نم  هیهاـملا  انذـخأ  اـهیلإ و  اـنرظن  ولف  نیتلاـحلا - نیتاـه  بترت  نع  هراـبع  ثودـحلا 

ربتعی مل  اذإف  هجاحلا  نع  عناـم  ثودـح  وه  وه  ثیح  نم  ثودـحلاف  ببـسلا  یلإ  دانتـسالا  نع  عناـم   (2) بوجولا هبجاو و  نیتفـصلا 
رابتعاب یهف  مدعلا  نامز  یف  مدعلا  بوجو  دوجولا و  نامز  یف  دوجولا  بوجو  ینعأ  اهنع  بوجولا  عفتری  مل  اهتاذ  ثیح  نم  هیهاملا 

هر س  اهنیب ، كاکفنالا  زوجی  تاذلا و ال  یف  هفصب  هللعملا  لاوحألا  نم  مهدنع  هیرداقلا  هیملاعلا و  نإف  - 1
دحاو ال خنـس  یقیقحلا  دوجولا  نأ  امک  ءانغلل - بجوملا  یتاذلا  بوجولا  خنـس  نم  يریغلا  بوجولاف  دحاو  خنـس  بوجولا  نأل  - 2

نوکی فیکف  هجاحلا  نع  عنام  ثودـحلاف  هنیابتم  قئاقح  اهنأ  ال  اهوحن - رخأتلا و  مدـقتلا و  رقفلا و  اـنغلاب و  ـالإ  هبتارم  نیب  فـالتخا 
هر س  اهل ، اطرش 
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.ریغ ناکمإلا ال  وه  جوحملا  نأ  انملعف  جایتحالا  نع  عنام  ثودح  وه  ثیح  نم  ثودحلاف  رثؤملا  یلإ  جاتحت  اهتاذ 

رثؤملا عم  یقبت  نأ ال  دب و  هجاحلا ال  ههج  رخآ  ناهرب 

وه جوحملا  ناـک  ولف  هعم - ـال  وهک  رثؤملا  عم  وـه   (1) ثودـحلا رخآ و  رثؤم  یلإ  رثؤملا  عم  هجاـحلا  تیقبل  ـالإ  هلبق و  تناـک  نإ  و 
ریصت رثؤملا  عم  هیهاملا  نإف  ناک  امک  یقبی  رثؤملا ال  دنع  وهف  جایتحالا  ههج  ناکمإلا  ناک  اذإ  امأ  روکذملا و  لاحملا  مزل  ثودحلا 

.ریغ ناکمإلا ال  وه  رثؤملا  یلإ  جوحملا  نأ  ملعف  رثألا  سفن  یف  هبجاو 

یلإ هلولعملا  تادوجولا  سفن  راقتفا  اـمأ  اـهناکمإ و  لـجأل  ببـسلا  یلإ  تجاـتحا  اـمنإ  نکمملا  هیهاـم  نأ  یف  نیهارب  هرـشع  هذـهف 
اذـک ینامز و  ثداح  هعم  هیف و  ام  عیمجب  ملاعلا  نأ  یلع  ناهربلا  انمقأ  دـق  کلذ  عم  نحن  اهل و  ضراع  رمأب  اهتاوذـل ال  وهف  لعاجلا 

.یلاعت هللا  ءاش  نإ  هرکذنس  امک  هنم  یش ء  لک 

.هیهاو تاکسمتم  مهلف  لصألا  کلذل  نوفلاخملا  امأ  و 

لاحم لصاحلا  لیصحت  دوجوملا و  داجیإ  نأ  اهنم 

هجاحلا ققحتی  نأ   (2) دب

ثودـحلا و ال یقبی  فیک ال  و  رثؤملاـب - لـصح  دوجولا  مدـعلا و  دـعب  دوجولا  وه  ثودـحلا  نـأل  ثودـحلا  بلاـج  رثؤملا  لـب  - 1
ناکمإلا و یقبی  فیک  ثودـحلا و  لباقم  لاحلا  یناث  یف  دوجو و ال  لاح  لوأ  یف  ـال  بتارملا  نم  هبترم  یف  ثداـحلا  یلع  قدـصی 

راـبتعا اـمهیناث  .بوجولا و  هیثیح  نع  هفـشاک  دوجولا  هیثیح  نإـف  دوجولا  راـبتعا  امهدـحأ  نیراـبتعاب  بوجولا  وه  هلباـقم و  قدـصی 
ناکمإلا نأل  رمألا  سفن  یف  ناکمإلا  یقبی  رثؤملا ال  ریثأت  دعب  قبـس  امک  لب  هلعلا  نع  لولعملا  مدع  ءاحنأ  دس  وه  قباسلا و  بوجولا 

بتارم عیمج  نم  هرورـضلا  عافتراب  الإ  هرورـضلا  بلـس  قدـصی  الف  دارفألا  عیمج  عافتراب  هعیبطلا  عافترا  ناک  امل  هرورـضلا و  بلس 
نوکی فـیک  مأ  هیهاـملا  مزـال  ناـکمإلا  نوـکی  فـیکف  تلق  نإ  .یه  ثیح  نم  هیهاـملا  هبترم  نع  اـهعافترا  درجمب  ـال  رمـألا  سفن 

بلس ذإ  هبترملا  نع  هرورـضلا  بلـس  قدص  رابتعاب  اذه  تلق  .اضیأ  اجاتحم  ءاقبلا  یف  نکمملا  نوکی  یتح  ءاقبلا  هلاح  ایقاب  ناکمإلا 
هر س  هبترملا ، یف  قداص  رمألا  سفن  قلطم  یف  قداصب - سیل  هنوک  عم  هرورضلا 

هر س  نامزلاب ، هیلبقلا  مزلی  هبترملاب و ال  تاذلاب و  هیلبقلا  یفکی  نکل  معن و  - 2
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.دوجولا لبق 

سکعلا نم  یلوأ  رخآلا  یلإ  امهدحأ  جایتحا  نکی  مل  نیمیدق  نیدوجوم  انضرف  ول  هنأ  اهنم  و 

.رخآلا یلع  امهدحأل  هیزم  ذإ ال   (1)

راتخم لعاف  ملاعلا  دجوم  نأ  تبث  دق  اهنم  و 

.نئاکلا نیوکت  یلإ  دصقلا  عانتما  انسفنأ  نم  دجن  انأل  ثادحألاب  الإ  قلعتی  نوکی و ال  یعادلا ال  دصقلا و  (2) و 

.بتاکلا نع  تنغتسا  تدجو  اذإ  هباتکلا  ءانبلا و  نع  ینغتسا  دجو  اذإ  ءانبلا  نأ  اهنم  و 

امأ کلذ و  ریغ  داوسلا و  یلإ  هیدوسـألا  هردـقلا و  یلإ  هیرداـقلا  جاـیتحابف   (3) ضقنلا امأ  لحلا  ضقنلابف و  لوـألا  نع  باوجلا  اـمأ 
هرکذ ام  نأ  یلع  يرخأ  هرم  دوجوملل  دوجولا  ءاطعإ  لاحملا  امنإ  بجاو  لب  لاحمب  سیل  لیـصحتلا  سفنب  لصاحلا  لیـصحتف  لحلا 

.بولطملا یلع  هرداصم 

الولعم یـشلا ء  نوک  نأ  امک  رخآ  میدق  نم  یلوأ  هیرثؤملاب  میدـق  نوکی  یتح ال  میدـق  هنأل  سیل  هلع  یـشلا ء  نوکف  یناثلا  نع  امأ 
نوکی یتح ال  ثداح  هنأل  سیل 

هیلإ ال جاتحم  يوقلا  جاتحم و  فیعـضلاف  نامزلاب - نیمیدق  امهنوک  عم  افیعـض  رخآلا  ایوق و  امهدحأ  نوکی  نأ  زوجی  ذإ  عونمم  - 1
هر س  نامزلاب ، نیمیدق  اناک  اذإ  هعاعش  سمشلاب و  ربتعا  سکعلا و 

نأ نیب  رم  امک  ءامکحلا  لب  هتاذ  یلع  دـئازلا  یعادـلاب  دـصقلاب و  لـعاف  یلاـعت  هنإ  لوقی  يذـلا  اذ  نم  دـسفألا  یلع  دـسافلا  ینب  - 2
فدارملا يوغللا  دـصقلا  ربتعا  نإ  یلجتلاب و  لعاف  هنأ  یـضتقی  ینافرعلا  قیقحتلا  اضرلاب و  لعاف  هنإ  هیانعلاب و  لعاف  یلاعت  هنإ  اولوقی 

هر س  سدقألا ، تاذلاب  قلعتی  فیک و  ثادحألاب  صتخی  الف  يریغلا  یتاذلا و  نم  معألا  یعادلا  هیانعلل و 
هیناسنإلا داوسلل و  هیدوسألاک  نیفلاختملا  فلاخت  هب  ام  نیلثامتملا و  لثامت  هب  ام  نیملکتملا  فرع  یف  هیسفنلا  هفصلا  نأ  هلـصاح  - 3

ققحتت هیولحلا  هیدوسألا و  یف  هوـالحلا  داوسلا و  فـالخب  هیناـسنإلا و  یف  نیناـسنإلا  هیدوسـألا و  یف  نیداوسلا  قاـفتاب  ذإ  ناـسنإلل 
ادوجوم هنوک  عم  ریغلا  کلذ  لولعم  یهف  مهفرع  یف  ریغلاب  مئاقلا  ینعملا  یه  هفـصلا  نیریخألا و  یف  فـالخلا  نیلوـألا و  یف  هیلثملا 

هر س  هیتاذ ، هرورض  يرورض  دقعلا  نأل  تاذلا  ماد  ام  امئاد  هعم 
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هلع هلعلا  نوک  لب  اهـسکع  نم  یلوأ  حاتفملا  هکرحل  هلع  دـیلا  هکرح  لعج  نوکی  ـالف  رخـآلا  نم  رخـآلا  هیلعب  یلوأ  نیثداـحلا  دـحأ 
سمـشلا ال نم  ءوضلاف  ءوضلا  یلع  سمـشلا  مدـقتک  هیلعلا  تاذـلاب و  مدـقتلا  یـضتقت  یه  اـمل  یه  هتقیقح و  هتاذ و   (1) هیصوصخل

نم یلوأ  هیلعلاب  امهدحأ  نکی  ملف  رخآلا  عافترا  امهنم  لک  عافترا  نم  مزلیف  نیمزالتم  نارمألا  ناک  اذإ  هنأب  ههبشلا  امأ  هنم و  سمشلا 
.اهعافدنا هجو  رم   (2) دقف رخآلا 

رمتـسا ولف  هئادتبا  یلإ  هرارمتـسا ال  یلإ  امهرارمتـسا  و  نیوکتلا - ءادتبا  یلإ  وه  امنإ  یعادلا  دصقلا و  ءادتبا  لوقنف  ثلاثلا  نع  امأ  و 
.بولطملا یلع  هرداصم  هعانتما  يوعد  نکمم و  کلذف  امهقلعت  رمتسا  هیعادلا و  دصقلا و 

لاکشألا و ظفحل  ابابـسأ  تسیل  عضوم و  یلإ  عضوم  نم  ماسجألل  تالاقتنالا  تاکرحلل و  للع  لعاوفلا  هذه  لاثمأف  عبارلا  نع  امأ  و 
اهماقم یف  هرکذن  امک  يرخأ  رومأ  هدیعبلا  هبیرقلا و  اهتلع  امنإ  اهئاقب و  عاضوألا و  تابث 

هعطقنم ریغ  هیرود  هکرح  یلإ  رقتفی  ینامز  ثداح  لک  ثودح  نأ  یف  ( 39  ) لصف

هعطقنم ریغ  هیرود  هکرح  یلإ  رقتفی  ینامز  ثداح  لک  ثودح   (3) نأ یف  ( 39  ) لصف

هنع رخأتی  نأ  نامزلاب و ال  همدقتی  نأ  نکمی  یشلل ء ال  هماتلا  هلعلا  نأ  ملعا  و 

هر س  بترتلاب ، همکح  لقعلا و  رظنب  مث  ءافلا و  للختی  وأ  - 1
هر س  بجوم ، رخآلا  فشاک و  نیعافترالا  دحأ  نأب  رم  دقف  - 2

ثودحلاب لئاقلا  ملکتملا  یلع  لاکـشإلا  و  هلاکـشإل - ءایعلا  ءادلا  یمـست  هلأسملا  طسوتمب و  میدـقلاب  ثداحلا  طبر  هلأسم  هذـه  - 3
هئانغل همات  هلع  یلاعت  هنإ  ثیح  هنأش  یلاعت  میدـقلاب  قلطملا  لعفلا  طبر  یف  لوألا  نیعـضوم  یف  قلطملا  لعفلا  ملاعلا و  هیلکل  ینامزلا 

نأ عم  لزألا  یف  میدـقلا  لعافلا  لازی و  ـال  اـمیف  قلطملا  لـعفلا  نوکی  فیکف  هماـتلا  هلعلا  نع  لولعملا  فلخت  زاوج  مدـع  قلطملا و 
ثداوحلا طبر  یف  یناثلا  و  کـلذ - نم  هحودـنم  یف  وهف  میکحلا  اـمأ  تاـهجلا و  عیمج  نم  دوجولا  بجاو  تاذـلاب  دوجولا  بجاو 

اوققحم لب  کلذ  یف  هعبتی  اضیأ  يرعـشألا  هللا و  الإ  دوجولا  یف  رثؤم  ـال  لوقی  میکحلا  یلاـعت و  هللا  یلإ  هدنتـسم  اـهنإ  ثیح  هیمویلا 
میدـق و لصأ  عومجم  ثداح  لک  هلع  نأ  یناـثلا  یف  لـحلا  صخلم  میظعلا و  یلعلا  هللااـب  ـالإ  هوق  ـال  لوح و  ـال  نولوقی  مهلک  هلملا 

رکذـی مل  هثالث  لاوقألا  هدـمع  وه و  الإ  سیل  قلطم  لوقب  دوجولا  یطعم  نـأل  هللا  نم  اـضیأ  ثداـحلا  طرـشلا  دوجو  ثداـح و  طرش 
هفلتخملا ال تادادعتسالا  هب  امم  هیرصنعلا  داوملا  یلع  هدراوتملا  هبقاعتملا  رومألا  یه  طئارشلا  نوکی  نأ  لوألا  .اهنم  ادحاو  فنصملا 

نأ ثلاثلا  .هیوامـسلا و  هیعـضولا  هیعطقلا  هکرحلا  ضاعبأ  هیکلملا و  هلایـسلا  عاضوألا  بتارم  طئارـشلا  نوکی  نأ  یناثلا  .هیاـهن و  یلإ 
هرس و سدق  فنصملا  بهذم  وه  اذه  هیکلفلا و  هیرهوجلا  هیعطقلا  هکرحلا  ضاعبأ  هیکلفلا و  هلایسلا  هعیبطلا  بتارم  طئارـشلا  نوکی 

هظفاحلا هعیبطلا  کلت  هلوقب و  هیلإ  راشأ  ام  یهف  هرس  سدق  فنصملا  دنع  میدقلا  تباثلا  یلإ  هلایسلا - هعیبطلا  دوجو  دانتسا  هیفیک  امأ 
هللا دـنع  هیقاـب  يرخأ  عطقنت و  ـال  هددـجتم  هعیبـط  يذ  مسج  دوجو  نم  دـب  ـالف  ثحبملا  رخآ  یف  هلوـق  اذـک  ناـهجو و  اـهل  ناـمزلل 

اهیلإ دنتـسی  هتدعاق  بتارمب  هنأش و  یلاعت  میدـقلا  یلإ  دنتـسی  هسارف  هداملا  دـنع  هتدـعاق  هللا و  دـنع  هسأر  رون  طورخمک  ناتعیبطلاف 
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طـسوتلا رابتعاب  هیکلفلا  هیعـضولا  هکرحلاف  موقلا  دنع  امأ  للعت و  هیتاذـف ال  اهنالیـس  سفن  امأ  هعطقنملا و  عئابطلا  هنئاکلا و  ثداوحلا 
س تانئاکلا ، هیلإ  دنتسم  هیعطقلا  ضاعبأ  رابتعاب  یلاعت و  میدقلا  تباثلا  یلإ  دنتسم  بسنلا  ددجتم  تاذلاب  تباث  طیسب  رمأ  هنإ  ثیح 

هر
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عم دجو  اذإ  ببـس  لک  نإف  اهمدق  اهل  بابـسألا  مدق  نم  مزل  همیدق  تناک  ول  ذإ  هثداح  هبیرقلا  اهبابـسأ  نوکی  نأ  دب و  ثداوحلاف ال 
کلذ دوجو  نوکیف  یـشل ء  الولعم  ریـصی  تاذلاب ال  لاحملا  ذإ  ایتاذ  انکمم  هلعلا  کلت  دوجو  دنع  لولعملا  دوجو  ناک  هلولعم  مدـع 
مدعلا دوجولا و  یفرط  یلإ  اهتبسنف  دجوی  دق  لولعملا و  اهعم  مدعی  دق  هلع  الوأ  ضرف  ذإ  هدئاز  هلعل  ایعدتسم  دجوی  ام  نیح  لولعملا 

ام یلإ  یهتنی  یتح  همیمضلا - عم  مالکلا  اذکه  همیمـض و  یلإ  نیفرطلا  دحأ  جاتحی  هیناکمإ  هبـسنلا  تماد  امف  هدحاو  هبـسن  لولعملل 
نأ نیبتف  هریغ  هیتاذـلا و  هیولوألا  یفن  باب  یف  تفرع  دـق  ریرقتلا  ماـمت  ـالثم و  هدوجو  بجیف  ناـکمإلا  نع  لولعملا  هیهاـم  هب  جرخی 

مزلی لوألا و  یف  مالکلاک  هیف  مالکلا  هعم و  اثداح  نوکی  اهببس  ءزج  وأ  ثداوحلل  بیرقلا  ببسلا 
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هددـجتملا هعیبطلاک  هسفنب  كرحتملا  وأ  هکرحلاک  ددـجتلا  ثودـحلا و  نیع  هتقیقح   (1) وأ هتیهام  ثداح  یلإ  ءاـهتنالا  وأ  لسلـستلا 
کلت اـهنامزل و  هظفاـح  يرخأ  هعیبطب  هقوبـسم  هقباـس  هکرح  قباـس و  ناـمز  یف  اهمدـع  یتـلا  دوجولا  هعطقنملا  عئاـبطلا  نکل  اهتاذـب 
يردق ینوک  هجو  اهل  ملاعلا و  نم  سیل  هئاضق و  هروص  یلزألا و  هملع  وه  هللا و  دـنع  یلقع  هجو  ناهجو  اهل  نامزلل  هظفاحلا  هعیبطلا 
نوکی نأ  امإ  لسلـستلا  اذه  اولاق  لصألا و  اذه  یلع  مهروثع  مدعل  لسلـستلا  اومزتلا  هفـسالفلا  نکل  موی  لک  دیدج  قلخ  یف  ثداح 

اولاق یناثلا  نیعتف  لولعملا  هلعلا و  ثحابم  یف  قبـس  امک  لطاب  لوألا  ضعبلا و  یلع  اهنم  ضعبلا  مدـقتی  ثیحب  نوکی  نأ  اـمإ  هعفد و 
یلع و  لاـحم - وه  تاـنآلا و  یلاـتت  هنم  مزلی  لوـألا  دوجولا و  هیناـمز  نوکت  دوجولا و  هینآ  هلـصافتم  ثداوح  نوکت  نأ  اـمإ  کـلتف 

کلذک ضرف  دـق  هلع و  نوکی  الف  قحاللا  یلإ  ءاهتنالا  بجاو  قباسلا  نوکی  هلـصافتم و ال  تانآلا  تناک  تانآلا  یلاتت  زاوج  ریدـقت 
هدام یف  هیناسنإ  هروصک  نکی  مل  رمأ  هدام  یف  ثدح  اذإ  هنأ  کلذ  یف  قیقحتلا  هکرحلا و  یهف  هلایـس  هینامز  تناک  نإ  فلخ و  اذه 
دعب دـعب  ابرق  بجوت  هداملا  کلتل  هکرح  نم  انهاه  دـب  نکت و ال  مل  هبـسن  هداـملا  کـلت  یلإ  رمـألا  کـلذ  هلعل  تلـصح  دـقف  هیونم 

.هرثؤملا اهتلعل  هروصلا و  کلتل  هدیعب  تناک  یتلا  اهتبسانم  اهب  برقی  هلصتم  اهل  تالاعفنا  هیونملا و  هوقلا  یف  تالاحتساک 

هرثؤم ریغ  یه  ذإ  لولعملا  یلع  اهمیدقت  زوجیف  هدعملا  هلعلا  امأ  هرثؤم  نوکت  دق  هدـعم و  نوکت  دـق  هلعلا  نأ  ماقملا  اذـه  حیـضوت  و 
هلعلا عجرم  رثألل و  اهتنراقم  بجی  اـهنإف  هرثؤملا  اـمأ  هرثؤملا و  هلعلا  نع  هرودـص  نکمی  ثیح  یلإ  لولعملا  برقی  لـب  لولعملا  یف 
لاوز دعب  الإ  عنتمی  هنم  یـش ء  لوصح  نوکی  ثیحب  لوصحلا  ءاضقنالا و  نم  هقیقحلا  کباشتم  دوجولا  ددـجتم  یـش ء  یلإ  هدـعملا 

نم کلذ  لاثم  هقباس 

هر س  دوجولا ، طرشب  هیهاملا  یه  هقیقحلا  اهتیهام و  یف  عئابطلا ال  تادوجو  یف  ربتعم  نالیسلا  نأ  یتأیس  - 1
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اببـس ءاهتنالا  کلذ  ریـصی  الإ و  هفاسملا  دودـح  نم  دـح  یلإ  یهتنی  لفـسأ ال  یلإ  هطوقـس  یف  لیقثلا  مسجلا  نأ  هیعیبطلا  تاـکرحلا 
یلإ هقباسلا  هکرحلاب  كرحتملل  ءاهتنالا  ول ال  نکل  لقثلا و  وه  هکرحلا  کلت  یف  رثؤملا  رخآ و  دح  یلإ  هنم  كرحتی  نأل  هدادعتسال 
یلإ كرحت  امل  كانه و  نم  هکیرحت  لقثلا  بجوی  نأ  عنتما  کلذ  یلإ  ءاهتناللا  لبق  هنأل  هکرحلا  کلت  دوجو  لاحتسال  دحلا  کلذ 

تناک لقثلا و  نع  رودصلا  هعنتمم  هکرحلا  هذه  تناک  دق  دحلا و  کلذ  نم  لقثلا  هکرحی  نأ  هل  نکمی  ثیحب  راص  روکذـملا  دـحلا 
وه اذهف  هقباسلا  هکرحلا  ببـسب  لصح  امنإ  دـعبلا  دـعب  برقلا  اذـه  هبیرق و  تراص  رودـصلا  هنکمم  تراص  امل  مث  هلعلا  نع  هدـیعب 
ءوض ببـسب  هیناملظ  هلیل  یف  یـشمی  نأ  دارأ  نم  هیدارإلا  تاکرحلا  نم  هلاثم  اـهتالولعم و  یلإ  لـلعلا  برقت  هکرحلا  مهلوقب  ینعملا 

هرثؤملا هلعلاف  اذکه  هأطیف و  هدعب  عضوم  یلع  رونلا  عقو  جارسلا  کلذ  رونب  هاری  ضرألا  نم  اعضوم  همدقب  یطو ء  املکف  هدیب  جارس 
نأ دارأ  نم  اذک  یـشملا و  یه  هدعبملا  هبرقملا و  هدعملا  هلعلا  جارـسلا و  رون  وه  عضاوملا  کلت  نم  عضوم  لک  یف  ءوضلا  لوصحل 
یلإ ابرقم  اهنم  هدـحاو  لـک  نوکت  هبترتم  هیئزج  تادارإ  ثودـحل  الـصأ  اببـس  نوکت  هیلکلا  هدارـإلا  کـلت  نإـف  جـحلا  یلإ  یـضمی 

نأ یلإ  یئزج  رخآ  دـصق  ثدـحی  نأل  هلیـسو  دـحلا  کلذ  یلإ  هؤاهتنا  ـالإ و  هفاـسملا  دودـح  نم  دـح  یلإ  یهتنی  ـال  هنإـف  يرخـألا 
دـصقلا وه  هیلاوتملا  تاکرحلا  یف  هرثؤملا  هیلاتتملا  هیئزجلا - دـصاقملا  کلت  یف  رثؤملا  هیلی و  يذـلا  یلإ  دـحلا  کـلذ  نم  كرحتی 

تایـصوصخ عیمج  عم  هرثؤم  هدـحاو  هیعم  هرثؤـملا  هلعلل  نأ  تفرع  اذـه  تفرع  اذإ  ثداوـحلا و  کـلت  عـیمجل  نراـقم  وـه  یلکلا و 
رخأتلا ال مدقتلل و  هیضتقم  اهتاوذل  هرخأتم  همدقتم و  تایوه  تایـصوصخلا  کلتل  داجیإلا و  هیلعلا و  كالم  یه  هددجتملا و  دارفألا 

لیقثلا مسجلا  طوقس  لزانمف  اقحال  اهنم  قحاللا  اقباس و  اهنم  قباسلا  لعج  یف  اهتایوه ال  سفن  یف  ریثأتلا  لعجلا و  لب  ریثأت  لعجب و 
هجو یلع  ءوضلا  تالاقتنا  اذک  لقثلا و  هحور  بلاقک  لوألا  لاثملا  یف 
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نم لکل  لوقن  نحن  کلذکف  هیلکلا  هدحاولا  هدارإلا  هحور  صخشک  هیئزجلا  تادارإلا  هریغ و  جارـسلا و  رون  هحور  بلاقک  ضرألا 
- هتقوب نوهرم  درف  لـک  یف  هضیف  نکل  هددـجتملا و  اـهروصل  بهاولا  وـه  یلزأ  میدـق  ببـس  اـهتایئزج  اـهدارفأ و  هثداـحلا  عئاـبطلا 

وه امنإ  نکی  مل  ام  دـعب  دادعتـسالا  کلذ  لوصح  ضیفلا و  يذ  لوبقل  دادعتـسالا  هدـیدش  هوقلا  هبیرق  هداملا  هروریـص  یلع  فوقوم 
اذإف ال هقحالل  اهنم  هقباسلاب  هداملا  دعتسی  نأل  هداملا  یلع  هبقاعتملا  هیئزجلا  روصلا  تایوه  هطساوب  لب  تاریغتلا  تاکرحلا و  هطساوب 

اهل لوأ  هقباستم ال  رومأ  دوجو  نع  ینغ  الف  ثداحلاب - هطبترم  هقباس  رومأ  ددـجت  هطـساوب  الإ  ءایـشألا  نم  یـش ء  دـجوی  نأ  نکمی 
دوجو نم  دـب  الف  نامزلا  عطقنی  الیک  لاصتالا  تعن  یلع  يددـجتلا  ماودـلا  لمتحی  رمأ - دوجو  نم  دـب  الف  يددـجتلا  لاصتالا  یلع 

مـسجلا وه  هینامـسجلا  رهاوجلا  نم  يددـجتلا - ماودـلا  لمتحی  يذـلا  هللا و  دـنع  هیقاب  يرخأ  عطقنت و  ـال  هددـجتم  هعیبط  يذ  مسج 
هعطقنم تالاحتـسالا  تاکرحلا و  یقاب  نأل  هیرودلا  هکرحلا  یه  هینامـسجلا  ضارعألا  نم  ماودلا  لمتحی  يذلا  یعادـبإلا و  طیـسبلا 

هللا یلإ  هؤدبم و  هللا  نم  هیبوبرلا  ملاع  یلإ  قوشلا  مئاد  ینامـسج  ریغ  رمأ  هکرحلا  هذه  لعاف  نأ  ملعتـس  اهریغ و  نع  لصاف  دـح  یلإ 
اهاسرم اهارجم و  هللا  مسب  هیکلف  هنیفس  بکار  وه  هریصم و 
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زکرم فیرعت 
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
9 رمزلا :

: ۀمدقملا
یف يرجهلا  ماع 1426  یمامإلا  هیقف  نسح  دیسلا  جاحلا  هللا  ۀیآ  فارشإب  ناهفصأ  یف  ۀیرتویبمکلا  تاساردلل  ۀیمئاقلا  زکرم  سّـسأت 

تاعماجلا یف  نیفقثملاو  نییئاصخإلا  نم  عمجل  ۀـبوؤدلاو  ۀـصلاخلا  تاـطاشنلا  یلع  ًادـمتعم  ۀـیملعلاو  ۀـیفاقثلاو  ۀـینیدلا  تـالاجملا 
.ۀیملعلا تازوحلاو 

: ۀسسؤملا تاءارجإ 
، ًانایحأ اهرداصم  یلع  لوصحلا  ۀبوعـصو  دالبلا  ءاحنأ  یف  اهرثعبتو  ۀیمالـسإلا  مولعلا  یف  رداـصملا  ریفوتب  ۀـمئاقلا  زکارملا  ۀـلقل  ًارظن 

یف نیثحابلا  یلإ  اهلوصوو  تامولعملل  عرـسألاو  لهـسألا  ریفوتلا  یلإ  ناهفـصأ  یف  ۀیرتویبمکلا  تاساردلل  ۀیمئاقلا  ۀسـسؤم  فدـهت 
یف ۀمظنم  یهو  ةدیفملا  تاساردـلاو  ۀـیملعلا  تالاقملاو  بتکلا  نم  ۀـینورتکلا  ۀـعومجم  ًاناجم  ۀسـسؤملا  مدـقتو  ۀیمالـسإلا  مولعلا 

.اهیف نیبغارلاو  نیفقثملاو  نیثحابلل  ًاضرع  تاغللا  فلتخم  یف  ةزهاجو  ۀینورتکلإ  جمارب 
ۀیموقلاو ۀیسایسلاو  ۀیعامتجالاو  ۀیصخشلا  تابصعتلا  نم  ةدیعبلا  ۀتحبلا  ۀیملعلا  ةرظنلا  یلع  ةدمتعم  ۀمدخلا  میدقت  ۀسسؤملا  لواحتو 

.ۀعیشلا زکارم  عیمج  نم  ةرداصلا  تاروشنملاو  لامعألا  میظنت  يونت  ۀطخ  ساسأ  یلعو 

: فادهألا
مالسلا مهیلع  ّیبنلا  تیب  لآو  نآرقلا  میلاعتو  ۀیمالسإلا  ۀفاقثلا  رشن 

ۀینیدلا لئاسملا  یف  ّقدأ  ۀسارد  یلع  بابشلا  اصوصخ  سانلا  زیفحت 
بوتباللاو  تابوساحلاو  فتاوهلا  یف  ةدیفملا  جماربلا  لیزنت 

تاعماجلاو ۀیملعلا  تزاوحلا  یف  نیققحملاو  نیثحابلل  ۀمدخلا 
ۀعلاطملا  ةرکفل  ماع  عیسوت 

ۀینورتکلا تافلم  یف  اهمیظنتل  مهراثآ  میدقت  یلع  باّتکلاو  تاروشنملا  ضیرحتل  ۀیضرألا  دیمهت 

: تاسایسلا
ۀینوناقلا رییاعملا  بسح  لمعلاو  نیناوقلا  ةاعارم 

ۀطبترملا زکارملا  عم  ۀطبارتملا  تاقالعلا  ءاشنإ 
ۀقباسلا  تالواحملا  رارکتو  ۀینیتورلا  نع  بابنتجالا 

تامولعملاو رداصملل  تحبلا  یملعلا  ضرعلا 
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تامولعملا رشن  یف  ذخآملاو  رداصملا  رکذب  مازتلالا 
.لمعلا ۀیلوؤسم  فلؤملا  لمحتی  نأ  حضاولا  نم 

: ۀسسؤملا تاطاشن 
تایرودلاو تامزلملاو  بتکلا  عبط 

بتکلا ۀعلاطم  یف  تاقباسملا  ۀماقإ 
ۀیحایسلاو ۀینیدلا  ۀنکمألا  یف  اماروناب  مالفأ  داعبألا ، ۀیثالثلا  ضراعملا  ۀینورتکلالا : ضراعملا  ۀماقإ 

ۀیرتویبمکلا باعلألاو  ۀینوترکلا  مالفألا  جاتنإ 
www.ghaemiyeh.com ناونعب :  یتنرتنالا  ۀیمئاقلا  عقوم  حاتتفا 

...و  تارضاحملا  صارقأو  ۀیفاقثلا  مالفألا  جاتنإ 
اهیلع ّدرلاو  ۀیداقتعالاو  ۀیقالخألاو  ۀینیدلا  تاراسفتسالاو  ۀلئسألا  مالتسا  ماظنل  یملعلا  معدلاو  قالطإلا 

sms  ) ) ةریصقلا ۀلاسرلا  ، kiosk کسویک بیو  ، Bluetooth ثوتولب لاوجلا ، ۀبساحملاب ، ۀصاخلا  ةزهجألا  میمصت 
سانلا مومعل  ۀینورتکلالا  ۀیمیلعتلا  تارودلا  ۀماقإ 

نیملعملا بیردتل  ۀینورتکلالا  تارودلا  ۀماقإ 
ۀمظنأ ؛ یلع 8  اهلیمحت  نکمیو  فتاهلاو  بوساحلاو  بوتباللا  نم  عاونأ  یف  اهقیبطتو  ۀساردلاو  ثحبلا  یف  جمارب  فالآ  جاتنإ 

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

ۀیلاتلا ۀمظنألا  یلع  اهلیمحت  نکمیو  ۀیمئاقلا  عقوم  یلع  باتکلل  ۀینورتکلإلا  قاوسألا  دادعإ 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4

ۀیسرافلاو  ۀیزیلجنالاو  ۀیبرعلا  اهنم  تاغللا  ثالثب  عقوملا  یف  ًاناجم  مّدقتو 

ةریخألا ۀملکلا 
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انل مّدق  نم  لکو  باّتکلا  تاسـسؤملا ، تاروشنملا ، زکارملاو ، تامظنم  دـیلقتلا  عجارم  بتاکم  یلإ  ریدـقتلاو  رکـشلا  ۀـملکب  مدـقتن 
.انیلع تامولعملا  ضرعو  انفادهأ  قیقحت  یف  ةدعاسملا 

يزکرملا بتکملا  ناونع 
.یلوألا ۀقبطلا  مقرلا 129 ، یلکوتلا ، نسح  دمحم  دیهشلا  قاقز  يا ، هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  قوس  قازرلا ، دبع  عراش  ناهفصأ ،

www.ghbook.ir عقوملا : :  ناونع 
Info@ghbook.ir ینورتکلالا :  دیربلا 

يزکرملا 03134490125 بتکملا  فتاه 
021 نارهط 88318722 ـ  یف  بتکملا  فتاه 

نیمدختسملا 09132000109. نوؤش  عیبلا 09132000109 مسق 
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